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غلّو ورزیدن در فضیلت های معاویة بن ابی سفیان�����������������������������������������������������������������������������������������������������211
216 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سند روایت
218 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ راویان سند
219 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� راویان سند
221 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سند دیگر
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370 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ عبداهلل بن جعفر
نامۀ معاویه به عبداهلل بن زبیر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 370
371 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پاسخ عبداهلل بن زبیر به معاویه
بیعت با یزید در مدینۀ مشّرفه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 371
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پاسخ امام ]حسین؟ع؟[ سبط پیامبر��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 380
386 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ سفر دوم معاویه و بیعت یزید در آن
395������������������������������������������������������������������������������� 15. جنایت های معاویه در صفحات سیاه تاریخش
16. جنگ فرزند هند با علی امیرالمؤمنین؟ع؟���������������������������������������������������������������������������������������������� 418
17. زشتی ها و کارهای مصیبت بار در کارنامه و سنجش فرزند هند����������������������������������������������� 443
ک بار در کارنامۀ فرزند هند جگرخوار����������������������������������������������������������������������� 445 18. تهمت های هال
451 ����������������������������������������������� نگاهی به آنچه معاویه در نبرد با علی؟ع؟ بدان ها دست آویخت
19. دفاع ابن َحَجر از معاویه با عذر های ساختگی�������������������������������������������������������������������������������������� 466
472 ��������������������������������������������������������������� ماجرای گروه های اعزامی: گروه نخست اعزامی علی؟ع؟
گروه دوم اعزامی علی؟ع؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 473
480 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� گروه اعزامی معاویه نزد امام؟ع؟
خبرهایی البه الی نامه ها که مقصود معاویه را آشکار می سازد����������������������������������������������������� 483
سخنان صریح _ نه کنایه آمیز _ که هدف فرزند هند را آشکار می سازد�������������������������������������� 496
اندیشۀ معاویه ]دربارۀ خالفت[، اندیشه ای دیرین بود������������������������������������������������������������������������� 502
گفت و گوها و مناظره ها�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 508
حکمّیت و داوری برای چه؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 516
522������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� دلیل های باطل
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528 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اجتهاد چیست؟
535 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نگاهی به اجتهاد معاویه
سّنت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 538
540 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نگاهی به حدیث های معاویه
550 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� درخور توّجه
اجماع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 557
قیاس�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 558
559 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� این چه اجتهادی است؟
این مجتهد کیست؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 564
574 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روایت نخست
روایت دوم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������579
584 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روایت سوم



مجّلــد دهــم دربردارنــدۀ افتخــارات خلفــا و نگاهــی بــه آن هــا از منظــر متــن و ســند اســت. نیــز 

ــه  ــای معاوی ــّوورزی در فضیلت ه ــارۀ غل ــانه در ب ــه و[ آزادمنش ــی ]بیطرفان ــی آن پژوهش در پ

گاه می ســازد و از صفحــات تاریــخ  کــه خواننــدگان را از روحیــات و صفــات او آ خواهــد آمــد 

ــا در ســخن راه  ــر و بمــش می شناســاَند. م ــا همــۀ زی ــرده برمــی دارد و او را ب ســیاه حیاتــش پ

ــب  ــده ای تعّص ــا عقی ــلک ی ــچ مس ــه هی ــم و ب ــق روی برنمی تابی ــم و از ح ــه نمی پیمایی گزاف

نمی ورزیــم.





م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کنیــم . ]بقــره/30[   منّزهــی ای خــدا! تــو را همــراه بــا ســتایش منــّزه می داریــم و تقدیــس مــی 

کــه امیدواریــم پروردگارمان  و چــرا مــا بــه خــدا و آنچــه از حــق ســوی مــا آمــده، نگرویــم و حال آن 

گــروه نیــکان و شایســتگان درآورد؟ ]مائــده/84[ ای مــردم! شــما را دلیــل و حّجتــی  مــا را بــا 

ــه راه  ــی ]ب ــرای مــردم و رهنمون ــی اســت ب ــان آمــد. ]نســاء/174[ ایــن بیان روشــن از پروردگارت

بــرای شــما حکمــت آورده ام  ]آل عمــران/138[ همانــا  بــرای پرهیــزگاران .  راســت [ و پنــدی 

کــه در بــارۀ آن اختــاف می کنیــد، برایتــان بیــان  ]تــا بــدان راه یابیــد[ و تــا برخــی از آنچــه را 

کــه از شــما تکذیب کنانــی هســتند. ]حاّقــه/49[ و  کنــم . ]زخــرف/63[ و هــر آینــه می دانیــم 

کــه ایشــان را حّجــت  کنــده نشــدند، مگــر پــس از آن  کتــاب داده شــده، پرا کــه بــه آن هــا  کســانی 

روشــن آمــد. ]بّینــه/4[ آن چــه را بــه شــما داده ایــم، بــا همــۀ نیــرو و تــوان بگیریــد. ]بقــره/93[ 

کنیــد. ]زمــر/55[  و از نیکوتریــن آن چــه از پروردگارتــان بــه شــما فــرو فرســتاده شــده، پیــروی 

کــه از شــما مــزدی نمی خواهنــد و خــود رهیافته انــد. ]یاســین/21[ مــا  کنیــد  کســانی را پیــروی 

ــر تــو بازمی گوییــم . ]کهــف/13[ و همگــی بــه  سرگذشــت آنــان را بــه حــق ]و دور از ناراســتی[ ب

کنــده مشــوید. ]آل عمــران/103[ و خــدا و پیامبــرش را فرمــان  ریســمان خــدای چنــگ زنیــد و پرا

کــه سســت و ناتــوان شــوید ]شــوکت و[نیروتــان  کشــمکش مکنیــد  بریــد و بــا یکدیگــر ســتیزه و 

کــه دالیــل روشــن بدیشــان رســید،  کــه پــس از آن  کســانی مباشــید  بــرود. ]انفــال/46[ و هماننــد 

گمــراه یافتنــد. پــس  کنــده شــدند و اختــاف نمودنــد. ]آل عمــران/105[ آنــان پــدران خــود را  پرا

گمــراه شــدند. ]صاّفــات/  بــر پــی آنــان می شــتابند. و هــر آینــه پیــش از آنــان بیشــتر پیشــینیان 

کــه دعــوت او اجابــت شــده اســت _ یعنــی بــه فطــرت  کــه در بــارۀ خــدا پــس از آن  69-71[ آنــان 
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گفت وگــو و ســتیزه می کننــد، حّجتشــان نــزد پروردگارشــان تبــاه و باطــل اســت .  خودشــان _ 

کــه بــه تــو رســید، در بــارۀ عیســی ســتیزه و  کــه بــا تــو، پــس از آن دانشــی  ]شــوری/16[ پــس هــر 

کنــد، بگــو: بیاییــد پســرانمان و پســرانتان، و زنانمــان و زنانتــان، و مــا خودمــان را و شــما  جــدل 

کنیــم و لعنــت خــدای را بــر دروغگویــان بگردانیــم.  گاه دعــا و زاری  خودتــان را فراخوانیــم ؛ آن 

]آل عمــران/61[

امینی



گانه بازماندۀ پژوهش در بارۀ افتخارات خلفای سه  

 4. بخـاری )الّصحیـح: 243/5 ]1337/3[( در کتـاب مناقـب، بـاب »فضـل ابی بکـر بعـد الّنبـّی« 

از طریـق عبـداهلل بـن عمـر آورده اسـت: »در روزگار پیامبـر؟ص؟ مـردم را در بهتـری ]و برتـری[ 

بـن  عمـر  آن گاه،  و  می دانسـتیم  برتریـن[  ]و  بهتریـن  را  ابوبکـر  نخسـت  پـس  می سـنجیدیم؛ 

خّطاب را و سپس عثمان بن َعّفان؟مهضر؟ را.«

ــا ایــن  ــاب مناقــب عثمــان، آن خبــر را از ابن عمــر ب  همــو )همــان: 262/5 ]1352/3[( در ب

ــا ابوبکــر و ســپس عمــر و عثمــان  کــس را ب عبــارت آورده اســت: »در روزگار پیامبــر؟ص؟ هیــچ 

ــری قائــل  هم طــراز نمی دانســتیم. ســپس اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ را وانهــاده، میانشــان برت

نمی شــدیم.«

حافـظ عراقـی )طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریب: 82/1( آن خبر را بـا همین عبارت از صحیح 

کرده اسـت. مسـلم و صحیح البخاری حکایت 

یـخ الکبیـر: ج1/قسـمت دوم/13( آن خبـر را بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »مـا در  همـو )التار

روزگار پیامبـر؟ص؟ و پـس از آن می گفتیـم: ›بهتریـن اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر و سـپس 

عمـر و آن گاه، عثمـان هسـتند.‹«

رسـول  کـه  حالـی  »در  اسـت:  کـرده  روایـت  ابن عمـر  از   )]82/2[  14/2 )المسـند:  احمـد 

خـدا؟ص؟ زنـده بـود و اصحابـش فـراوان بودنـد، مـا چنین برمی شـمردیم: ابوبکر و عمـر و عثمان؛ 

و سـپس سـکوت می نمودیـم.«

بــا ذکــر ســند  ابــوداوود ]المســند: 206/4[ و طبرانــی ]المعجــم الکبیــر: 220/12[ از ابن عمــر 

)11(
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ــود، می گفتیــم: ›پــس از پیامبــر؟ص؟  ــده ب کــه رســول خــدا؟ص؟ زن ــی  ــد: »در حال کرده ان ــت  روای

را می شــنید  ایــن  و عثمــان هســتند. رســول خــدا؟ص؟  و عمــر  ابوبکــر  اّمتــش   بهترین هــای 
و مخالفت و اعتراض نمی کرد.‹«1

ابن ســلیمان )فضائــل الّصحابــه( از طریــق ســهیل بــن ابی صالــح، از پــدرش، از ابن عمــر 

کــرده اســت: »مــا می گفتیــم: ›چــون ابوبکــر و عمــر و عثمــان درگذرنــد، همــۀ مــردم  روایــت 

برابرنــد.‹ ایــن ســخن را پیامبــر؟ص؟ می شــنید و مخالفــت و اعتــراض نمی نمــود.« )فتــح البــاری 

بشرح صحیح البخاری: 13/7 ]16/7[(

در عبـارت بـّزار آمـده اسـت: »مـا در روزگار پیامبر؟ص؟ می گفتیـم: ›ابوبکر و عمر و عثمان 

_ یعنی: خالفت از آِن ایشـان اسـت _ .‹« )البدایة و الّنهایه: 205/7 ]230/7[(

کـه رسـول خـدا؟ص؟  عبـارت ِترِمـذی )الّسـنن: 161/13 ]588/5[( چنیـن اسـت: »در حالـی 

زنـده بـود، می گفتیـم ... .«

گونه اسـت: »در روزگار  یخ الکبیر: ج1/قسـمت اول/49( آورده، این  که بخاری )التار عبارتی 

کار را بـه دسـت می گیـرد؟‹  کسـی زمـام  پیامبـر؟ص؟ می گفتیـم: ›پـس از رسـول خـدا؟ص؟ چـه 

پاسـخ داده می شـد: ›ابوبکـر و سـپس عمـر و آن گاه، عثمـان.‹ و دیگـر سـکوت می کردیـم.«

بشـری  و  غیرشـرعی  انتخـاب  بـرای  اینـان  دلیـل  مهم تریـن  روایـت  ایـن  گویـد:  امینـی 

مان هنگام بحث از امامت، آن را حّجت شـمرده 
ّ
 انجام شـده در صدر اسـالم اسـت و متکل

 و محّدثـان نیـز در پـی آنـان ره سـپرده اند. اینـان در روایـت ایـن خبـر، بسـیار جسـت و خیـز 

کـرده و فخـر و شـادمانی فـراوان بـه خـرج داده و انبوهـی از ایشـان بـه شـرح آن بـا درازسـخنی 

و دسـتمایۀ صّحـت  قـرار داده  راشـدین  بنـای سـاختمان خالفـت  را سـنگ  آن  و  پرداختـه 

گرفـت و بـا تباهی هـا و رسـوایی هایی درآمیخـت  کـه آثـار شـومش اسـالم را فرا کرده انـد  بیعتـی 

کـه افـزودۀ َطَبرانـی  1. فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )13/7 ]16/7[(؛ طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب )82/1( 
را نیـز آورده اسـت.

4/10
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کاسـت و دسـتاویزش را بریـد و تـا روزگار  ی دیـن را  گسسـت و نیـرو کـه اّتحـاد مسـلمانان را 

گوییـم  کـه در بـارۀ آن بـه تفصیـل سـخن  گرفتـار مصیبـت نمـود. پـس مـا را رسـد   مـا اّمـت را 

گمـراه[ می شـوند، از روی  ک ]و  کـه هـا یم. »تـا آن هـا  گاه سـاز و خواننـدگان را از حقیقـت ماجـرا آ

کـه زنده می شـوند ]و هدایـت می یابند[ از روی دلیل روشـن باشـد.« ]انفال/42[   اتمـام حّجـت باشـد و آن هـا 

که توفیق می بخشد. و خداوند است 

کـه مّدعـی اسـت بهتریـن صحابـه را برمی گزیـده _ در  عبـداهلل بـن عمـر در روزگار پیامبـر _ 

از  بـود.  بالـغ نشـده  از سـال های ایـن دوره، هنـوز  بـوده و حّتـی در شـماری  آغـاز جوانـی اش 

ی را در نبردهـای بـدر و ُاحـد از جهـاد بازگرداْنـد و سـّنش را  ی، رسـول خـدا؟ص؟ و همیـن رو

کـه در  کـه 15 سـال داشـت، او را اجـازۀ جهـاد داد؛ چنـان  انـدک شـمرد؛ و در نبـرد خنـدق 

 296/2 الملـوک:  و  مـم 
ُ
األ یـخ  تار ]48/2[؛   74/6 البخـاری:  )صحیـح  اسـت.  آمـده  صحیـح  روایـت 

]477/2[؛ عیـون األثـر: 6/2 و 7 ]410/1[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 232/7 ]393/7[( بـر 

ی، هنـگام ارتحـال رسـول خـدا؟ص؟ او  گفتارهـا در بـارۀ والدت و هجـرت و وفـات و پایـۀ همـۀ 

کـه در چنیـن سـّنی میـان بـزرگان  بیـش از 20 سـال نداشـت و بنـا بـه عـادت، او را نمی رسـیده 

کـه  صحابـه و برجسـتگان اّمـت بـه انتخـاب برترین هـا پـردازد و داوری بـه شـمار نمی آمـده 

نیازمنـد  مـواردی  زیـرا داورِی قطعـی در چنیـن  باشـد؛  اسـتناد  زمینـه درخـور  ایـن  در  رأیـش 

ی تشـخیص  ممارسـتی طوالنـی و برخـورداری از تجربه هـای پیاپـی همـراه بـا فکـر پخته و نیرو

زمینه هـای فضیلـت و شـناخت روحیـات مـردان و قـدرت نفسـانی بـرای ایسـتادگی در برابـر 

کـه ابن عمـر در آن روزگار اندک سـال بـود؛ پـس هیـچ یکـی از ایـن  گفتیـم  هـوا و هـوس اسـت. 

ی  گفتیـم، بازمی داشـت. همیـن روایـت و زمینه هـا را نداشـت و همیـن او را از همـۀ آن چـه 

گواه برای نداشتن آن ویژگی های نیکو است. نیرومندترین 

ابوغّسـان دوری گویـد: »نـزد علـی بـن جعـد بودم که این حدیث ابن عمـر را در حضورش 

کردنـد: ›مـا در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ افـراد را می سـنجیدیم و می گفتیـم: “بهترین هـای  یـاد 
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 اّمـت پـس از پیامبـر، ابوبکـر و عمـر و عثمـان هسـتند.” ایـن سـخن بـه پیامبـر؟ص؟ می رسـید 

یـد.‹ علـی بـن جعـد گفـت: ›به این کـودک بنگرید که هنوز  و او مخالفـت و اعتـراض نمی ورز

کـه چگونـه همسـرش را طـالق دهـد و می گویـد: “مـا افـراد را می سـنجیدیم.”‹«  نمی دانسـته 

یخ بغداد خطیب بغدادی: 363/11[ ]تار

کـه  یخـش را خوانـده باشـد، می دانـد  کـس ابن عمـر را بشناسـد و صفحـات سـیاه تار هـر 

کـه سـّنش بـاال رفتـه، از هیـچ  گاه  ی می کـرده و آن  رأیـی فرومایـه داشـته و از هـوا و هـوس پیـرو

 کـدام آن ویژگی هـا بهـره نداشـته، چـه رسـد بـه آغـاز جوانـی اش! پـاره ای از رأی هـای سسـت 

ی را خواهیم آورد. و سبک و

گزینـش افـراد  پردازنـد و بیهـوده سـخن  گوینـد!  کـه بـه  یـد  گذار  ابن عمـر و پیروانـش را وا

گزینـش نیسـت.« ]قصـص/68[  »و پـروردگار تـو آن چـه خواهـد می آفرینـد و برمی گزینـد ]اّمـا[ آنـان را ]حـق[ 

کارشـان  آنـان را در آن  کاری را فرماینـد  کـه چـون خـدای و پیامبـر او  »و هیـچ مـرد و زن مؤمنـی را نرسـد 

]احـزاب/36[ باشـد.«  اختیـاری 

کـه خبـر باطـل را صحیـح  شـمارند و حـق را از باطـل  نیـز بخـاری و رهروانـش را وانهیـد 

خواسـته های  از  حـق  گـر  ا »و  نهراسـید!  سرکشی شـان  از  و  بشـنوید  را  ایشـان  یـاوۀ  بازنشناسـند! 

]باطـل[ آنـان پیـروی می کـرد، هرآینـه آسـمان ها و زمیـن و هرکـه در آن هاسـت تبـاه می شـد.« ]مؤمنـون/71[ 

»همانـا مـا از سـوی پـروردگارت نشـانه ای بـرای تـو ]بـر حقانیت خویـش[ آورده ایم و درود بر آن  که راه راسـت 

کند.« ]طه/47[ را پیروی 

ابوعمر )اإلسـتیعاب: 467/2 ]قسـمت سـوم/1116[( در شـرح حال علی؟ع؟ گوید: »اعتقاد به 

ایـن حدیـث ابن عمـر را: ›در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر و عمـر و عثمـان را برتـر می شـمردیم 

کسـان را بـر هـم برتـری نمی دادیـم _ .‹ ابن معیـن  و سـپس سـکوت می کردیـم _ یعنـی: دیگـر 

کـه چنیـن  زشـت و ناپذیرفتنـی شـمرده و سـخنی درشـت در بـارۀ آن گفتـه اسـت؛ زیـرا کسـی 

گویـد، بـر خـالف اجمـاع پیشـینیان و پسـینیان اهـل سـّنت از فقیهـان و محّدثـان رفتـه اسـت 
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یده انـد. و تنهـا در  کـه علـی را پـس از عثمـان؟ضر؟ برتریـِن مـردم دانسـته و در ایـن اختـالف نورز

برتـری دادن علـی  کرد ه انـد. پیشـینیان همچنیـن در   برتـری دادن علـی و عثمـان اختـالف 

کـه حدیـث  کـه برشـمردیم، داللـت دارد  و ابوبکـر هـم اختـالف داشـته اند. و اجمـاع همـگان 

گرچـه سـندش صّحـت دارد، معنایـش صحیـح نیسـت.« ابن عمـر وهـم و اشـتباه اسـت و 

ایـن سـخن  بیـان چکیـدۀ  از  پـس  البخـاری: 17/7[  بشـرح صحیـح  البـاری  ]فتـح  ابن َحَجـر 

اسـت: گفتـه  ابوعمـر، 

»نیـز بـه سـخن ابوعمـر پی نوشـت زده انـد که از سـکوت صحابه در آن هنـگام در بارۀ برتر 

کـه تـا همیشـه علـی از دیگـران برتـر نباشـد. همچنیـن آن اجمـاع  دانسـتن علـی، الزم نمی آیـد 

گفتـه اش را بـدان اختصـاص داده ]یعنـی همـان روزگار پیامبـر[،  کـه ابن عمـر  پـس از دورانـی 

ی را غلط نتوان دانست.« پدید آمده؛ پس حدیث و

کـه آن اجمـاع پدیـد  بـر ابن َحَجـر و آن حاشـیه زنندگان بـر سـخن ابوعمـر پوشـیده مانـده 

کـه  آمـدۀ یـاد شـده جـز بـه سـبب پیشـینه های موالمـان امیرالمؤمنیـن نبـوده؛ پیشـینه هایی 

ی ]در میـان برترین هـا[ نـام نبـرده، وجـود  کـه ابن عمـر از و تازگـی نداشـته و در همـان روزگار 

گـر آن  ی سـتایش نموده انـد. پـس ا کتـاب و سـّنت نیـز همیـن ویژگی هـا را  در و داشـته اسـت. 

ی و برتر دانستنش پس از آن سه تن، لب فروبسته باشند، معنایش آن است  روز از بردن نام و

کـه او تـا همیشـه بـر دیگـران برتـر نباشـد؛ زیرا محـور اجماع در بـارۀ برترشـماری آن حضرت؟ع؟ 

فضیلت هـا  در  پیشـی گرفتنش  و  روحیـات  و  صفـات  شـمردند،  برتـرش  کـه  هنـگام  آن   در 

کـه در کتـاب و سـّنت به تفصیل یاد شـده؛ و این ها از آن حضرت؟ع؟ هرگز  و برتری هایـی بـود 

که پیامبر؟ص؟ دنیا را وداع فرمود تا روزگاران آینده، او به سـبب این  گاه  جدا نگشـت؛ پس آن 

ویژگی هـا بـر همـگان برتری داشـت و از میان همگان برگزیده شـده بـود و در همۀ زندگانی اش 

گـر محـور برتـری چیـزی جـز ایـن، همچـون کهنسـالی و سـّن بیش تـر و همانند  نیـز چنیـن بـود. ا

آن هـا، باشـد، مـا آن را نمی شناسـیم و بـا ایـن دسـتمایه های بـی ارزش، آن حضـرت؟ع؟ را از 
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کـه اینـان آن را دامـی سـاخته اند تـا سـاده دالن اّمـت  دیگـران برتـر نمی دانیـم؛ دسـتمایه هایی 

کنـون در بنـد اندازند. محّمـد؟ص؟ را از روزگار بیعـت ابوبکـر تا

گـر به هیچ یـک از آن  ای کاش! کسـی کـه بـر سـخن ابن عبدالبـّر ]= ابوعمـر[ حاشـیه زده، ا

م رسـیده، اسـتناد نمی کـرد، 
ّ
کتـاب و سـّنت صحیـح مسـل چـه در بـارۀ علـی امیرالمؤمنیـن از 

کرده انـد، بـه اسـتناد می گرفـت  کـم تنهـا آن چـه را هم کیشـان خـودش از انـس روایـت   دسـت 

و سـپس در بـارۀ روایـت ابن عمـر داوری می کـرد. انـس گویـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »همانـا 

کـه نمـاز   خداونـد دوسـتِی ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی را بـر شـما واجـب فرمـود، همچنـان 

که برترِی ایشان را انکار ورزد، نماز و زکات و روزه  و زکات و روزه و حج را واجب نمود. پس هر 

ِضره: 29/1 ]43/1[(� و حّجش پذیرفته نگردد.«1 )الّریاض الّنَ

چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان رأی ابن عمـر و سـخن پـدرش در بارۀ علـی؟ع؟ که گفت: 

»ایـن مـوالی مـن و مـوالی هـر مؤمـن اسـت. هر که علـی موالیش نباشـد، مؤمن نیسـت.« به آن 

گذشت، بنگرید. کتاب )341/1؛ چاپ دوم: ص382(  چه در همین 

گزینــش ابن عمــر و رهایــی از نقــد یــاد شــدۀ  کــه اینــان بــرای پوشــاندن عیــب آن  چــه بســا 

ابوعمــر، روایتــی دیگــر ســاخته اند. بــه موجــب ایــن روایــت از طریــق جعدبــة2 بــن یحیــی، 

گفتــه  ی  یــس، از مالــک، از نافــع، از ابن عمــر، و بــن ]بشــر[ عبشــمی، از ابن ابی او از عــالء 

ابوبکــر و عمــر  را می ســنجیدیم و می گفتیــم:  افــراد   اســت: »مــا در روزگار رســول خــدا؟ص؟ 

و عثمان و علی.«

نیـز از طریـق محّمـد بـن ابی بـالط3، از زهـد بـن ابی عتـاب، از همـان ابن عمـر ایـن روایـت 

1. در جـای خـود اثبـات نمودیـم کـه ایـن افتخـار جـز بـرای علی؟ع؟ راسـت نباشـد و برای دیگـران جز او با کتاب و سـّنت و 
عقـل و منطـق نمی سـازد و رفتـار خـود آنـان در طـول حیـات دنیایی شـان نیـز آن را تأیید نمی کند.

کرده و خود عالء نیز  2. جعدبه  بی اعتبار و مردود اسـت. او از عالء ]بن بشـیر[ حدیث های ناهنجار و ناپذیرفتنی روایت 
ضعیف و حدیثش ناصحیح است. بنگرید به: لسان المیزان: 105/2؛ 183/4 ]134/2؛ 212/4[�

که وی کیست! بنگرید به: لسان المیزان: 96/5 ]109/5[� کارشناسان راوی شناسی نمی دانند   .3
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 را سـاخته اند: »در روزگار پیامبـر؟ص؟ می گفتیـم: ›پـس از رسـول خـدا، ابوبکـر و عمـر و عثمـان 

کار می شوند.‹ و سپس سکوت می کردیم.« و علی عهده دار این 

ـد ششـم بـه ایـن سـو، بداننـد و اقـرار کنند که 
ّ
گاهـان از کتـاب مـا، بـه ویـژه مجل کـه آ بسـا 

گـر بیشـینۀ صحابـه در روزگار  گزینـش ابن عمـر و هم رأیانـش باطـل و در نهایـت پسـتی اسـت. ا

روز  در  رأیشـان  از  را  آنـان  ابوبکـر نمی دانسـتند، چـه چیـز  را هم طـراز  کـس  پیامبرشـان هیـچ 

کـه تا امروز برای  ی بـه تأخیر واداشـت؟ آن اختالف سـنگین  سـقیفه بازگرداْنـد و از بیعـت بـا و

اّمـت مصیبـت بـه بـار آورده، از کجـا نـزد ایشـان پدیـدار شـد؟

که  کتاب )چاپ اّول: 76/7 و 93 و 141؛ چاپ دّوم: ص75-82 و 93 و 141( دانستید  در همین 

چـون ابوبکـر را در هنـگام پوشـیدن جامۀ خالفت، فضیلتی سـزاوار این مقـام و حّجتی الزام آور 

برای بیعت با او نبود، برجسـتگان صحابه از مهاجران و انصار، از بیعت با وی فرونشسـتند و 

گام پیـش ننهادنـد و در روز نخسـت تنهـا دو یـا  کار وی  بـه سـوی وی دسـت نگشـودند و در 

کردنـد. سـپس فراخـوان همـراه بـا تهدیـد و ارعـاب، اّمـت را بـه  چهـار یـا پنـج تـن بـا وی بیعـت 

زدن  و  قتـل  بـه  تهدیـد  یـا  داشـتند،  زبـان  بـر  فراخوانـان  ایـن  چـه  آن  کشـاْند.  کار  ایـن   سـوی 

که ابوبکر پیشـگام و سـالخورده و همراه رسـول خدا در غار بوده  و سـوزاندن بود و یا این سـخن 

اسـت. ایـن بـود نهایـت تـالش ایشـان در برشـمردن فضیلت هـای ابوبکـر! ابن َحَجـر )فتـح الباری 

گویـد: »فضیلـت حضـور وی همـراه پیامبـر در غـار،  بشـرح صحیـح البخـاری: 178/13 ]209/13[( 

برتریـن ویژگـی وی بـود کـه بـا آن سـزاوار خالفت پس از پیامبر؟ص؟ گشـت. از ایـن روی، عمر بن 

گفت: ›ابوبکر صحابی رسـول خدا و یار وی در غار بوده؛ پس سـزاوارتریِن مسـلمانان  خّطاب 

برای زمامداری شما است.‹«

کــه بــه  کســی نیســت از ابن َحَجــر بپرســد: همراهــی و مصاحبــت دو روزه در غــار  آیــا 

گســترده می خواهــد،  گفتــن در بــارۀ آن مجالــی  گونه هــای مختلــف تصــّور می شــود و ســخن 

کــه  گاه  کــه ابوبکــر نتوانســته همــراه خویــش را وصــف نمایــد و آن  بــه هــر حــال چنــان بــوده 
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کــن!« او پاســخ داد:  گفتنــد: »همراهــت را بــرای مــا وصــف  ی آمدنــد و  گروهــی یهــودی نــزد و

کــوه  ی بــودم، همچــون ایــن دو انگشــتم؛ و بــا او بــر فــراز  گــروه یهــود! مــن در غــار همــراه و »ای 

گفتــن از آن حضــرت؟ص؟  کــه انگشــت کوچکمــان در هــم بــود. اّمــا ســخن  حــراء رفتــم، حــال آن 

ــد[.«  گوی ــد شــما را پاســخ  ــن ابی طالــب ] کــه می توان بســی دشــوار اســت. ایــن اســت علــی ب

گفتنــد: »ای ابوالحســن! پســرعمویت را بــرای مــا وصــف نمــا!« و  پــس آنــان نــزد علــی رفتنــد و 

ِضــره: 195/2 ]143/3[( ــاض الّنَ ی ــر را وصــف نمــود ... . )الّر او پیامب

گشـت و سـزاوارتریِن  گونه همراهی و مصاحبت، شایسـتۀ خالفت  چگونه مردی با این 

تـا  کودکـی  آغـاز  از  و مصاحبـت علـی؟ع؟  اّمـا همنشـینی  زمامداری شـان شـد؛  بـرای  مـردم 

ی گشـت و در قرآن عزیز،  واپسـین لحظـۀ حیـات پیامبـر؟ص؟ بـا او _ چنـان که همچون سـایۀ و

گشـت و دوسـتی او پـاداش  خـود او شـمرده شـد و والیتـش بـا والیـت خـدا و پیامبـرش همـراه 

رسـالت قلمـداد شـد _ او را سـزاوار خالفـت و شایسـتۀ زمامـداری مـردم نکـرد، آن هـم پـس از 

او  مـوالی  نیـز  او هسـتم، علـی  مـوالی  مـن  کـه  »هـر  فرمـود:  کـه  سـخن خـود رسـول خـدا؟ص؟ 

است.«؟ این چیزی است بس شگفت!

من نمی دانم چرا آن صحابه که در بارۀ برتری ابوبکر در زمان رسول خدا؟ص؟ همداستان 

که عادلند ]![ آن را فراموش نمودند! چرا بر این  بودند، پس از وفات آن حضرت؟ص؟ این ها 

بود، هم صدا  را رد نکرده  آن  و  ننموده  با آن مخالفت  و  که رسول خدا؟ص؟ شنیده  گزینش 

که نزدیک  گرفت  نشدند و اختالف و درگیری و زد و خورد و دشنام گویی و ستیز چندان باال 

بود همتای پیامبر بزرگوار در آن آشوب کشته شود و صّدیقه که پارۀ تنش بود، چنان مصائبی 

که در همۀ روزگار فراموش نخواهد شد و دفن رسول خدا؟ص؟ تا  بیند و ننگ هایی رخ دهد 

گیرند و ابوبکر و عمر برای به  کناره  سه روز به تأخیر افتد و صحابه از آن حضرت؟ص؟ و دفنش 

گوید: »عذر ابوبکر و عمر و دیگر  ی )شرح صحیح مسلم(2  ک سپردنش حضور نیابند!1 نوو خا

کتاب )75/7( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

2. شـرح صحیـح مسـلم ]78/12[ در کتـاب جهـاد، بـاب سـخن پیامبـر: »مـا ارث بـر جـای نمی نهیم و هر چه از مـا بماَند، 
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 صحابه روشن بود؛ زیرا شتافتن برای بیعت را بزرگ ترین مصلحت مسلمانان می دانستند 

گر این کار به تأخیر افتد، اختالف و ستیز درگیرد و تباهی های بزرگ در پی  و بیم داشتند که ا

گرفتند؛ زیرا این  آن پدید آید. پس دفن پیامبر؟ص؟ را به تأخیر افکندند تا برای خالفت بیعت 

کفن یا غسل یا  کارهای دیگر مهم تر بود. نیز می خواستند در بارۀ مکان دفن یا  کار از همۀ 

گزاردن بر او یا دیگر امور اختالف درنگیرد.« نماز 

گزینـش ابوبکـر اّدعـا نمـوده، چـرا خود  کـه ابن عمـر در بـارۀ  گـر ماجـرا همیـن بـود  وانگهـی ا

گفـت: »بـا یکـی از ایـن  ابوبکـر در روز سـقیفه، عمـر و ابوعبیـده را بـر خویشـتن مقـدم شـمرد و 

کـه  دو مـرد بیعـت نماییـد!« یـا: »مـن یکـی از ایـن دو مـرد را بـرای شـما برمی گزینـم؛ بـا هـر یـک 

کنیـد!«؟ خواهیـد، بیعـت 

نیـز چـرا ابوبکـر بـه ابوعبیـدۀ جـّراح، آن گورکـن، گفـت: »پیـش بیـا تا بـا تو بیعـت کنم؛ که 

کر: 160/7  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›تـو امیـن ایـن اّمـت هسـتی.‹«؟ )تار

)]463/25[

چـرا ابوبکـر در خطبـۀ خویـش گفـت: »هـال بـه خـدا سـوگند! مـن بهتریِن شـما نیسـتم و از 

ایـن جایـگاه بیـزار بـودم.« یـا: »هـال مـن جز بشـری نیسـتم و بر هیچ یِک شـما برتری نـدارم؛ پس 

بهترینتـان  کـه  بـا آن  یـا: »مـن  باشـید[!«  فـراوان نداشـته  توقـع  از مـن  ]و  مـرا بکنیـد  مالحظـۀ 

کـه مـن بهتریـن  یـد؛  یـد؛ مـرا برکنـار دار نیسـتم، بـر شـما والیـت یافتـه ام.« و یـا: »مـرا برکنـار دار
شما نیستم.«؟1

کـه ابوبکـر، عمـر بـن خّطـاب را بـرای خالفـت پـس از خویـش برگزیـد، همـۀ  چـرا روزی 
صحابه به خشم آمدند و هر یک از ایشان خواست تا خالفت از آِن خودش باشد؟2

یدی و ما  صدقـه اسـت.« هنـگام یـاد کـردن از سـخن علـی؟ع؟ بـه ابوبکر: »اّما تو در این کار بر ما اسـتبداد و خودرأیـی ورز
خویشـتن را بـه سـبب نزدیکی مـان با رسـول خدا دارای حـق می بینیم.«

کتاب )118/7 چاپ اول( بنگرید. 1. به همین 

گذشت. کتاب )168/7؛ چاپ دوم: 358/5(  2. این سخن ضمن خبری صحیح در همین 

)19(
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کـه ابوبکـر بـرای خالفـت پـس از خویـش، عمـر را برگزیـد، طلحـة بـن عبیـداهلل،  چـرا روزی 

یکـی از ده تـِن بشـارت یافتـه، بـا وی رویـارو گشـت و گفـت: »به پروردگارت چه پاسـخ می دهی 

کـردی؟« کـه مـردی درشـت رفتار و خشـن را زمامـدار ایـن اّمـت 

چــرا ابوبکــر در واپســین روزهای عمــرش از خــالف خویــش پشــیمان بــود و می گفــت: »ای 

ــر و  ــودش عم ــرد _ مقص ــی از دو م ــدۀ یک ــر عه کار را ب ــن  ــاعده، ای ــقیفۀ بنی س ــه روز س ک کاش 

ــود _ می گذاشــتم و یکــی از آن هــا امیــر می گشــت و مــن وزیــر می شــدم!«؟بنگرید  ابوعبیــده ب

کتــاب: 170/7� بــه: همیــن 

چـرا روز وفـات پیامبـر؟ص؟ عمـر نـزد ابوعبیـده رفـت و گفـت: »دسـتت را پیـش آور تـا با تو 
بیعـت کنـم؛ کـه همانـا بـر پایۀ سـخن رسـول خـدا؟ص؟ امیـن این اّمت هسـتی.«؟1

چه چیز عمر بن خّطاب را برانگیخت تا به ابن عّباس بگوید: »ای فرزندان عبدالمّطلب؛ 

هال به خدا سوگند! علی در میان شما برای خالفت سزاوارتر از من و ابوبکر بود.«؟ به همین 

کتاب )346/1؛ چاپ دوم: ص389( بنگرید.

کـــه مـــوی دو  کار را بـــه آن مـــرد  گـــر ایـــن  گفـــت: »ا کـــه ضربـــت خـــورد،  گاه  چـــرا عمـــر آن 

ــرد.« _  ــتقیم پیـــش می ُبـ ــوار و مسـ ــان را در راه همـ ــد، ایشـ ــه، وامی گذاردنـ یختـ ــرش ر ــوی سـ  سـ

کـــه علـــی را پیـــش  گفـــت: »چـــه چیـــز بـــازت داشـــت  ی  و مقصـــودش علـــی بـــود. _ ابن عمـــر بـــه و

کـــه هـــم در حـــال حیـــات و هـــم پـــس از مـــرگ، ایـــن  انـــدازی؟« پاســـخ داد: »دوســـت نمـــی دارم 

ــر: 419/4  ــال عمـ ــرح حـ ــتیعاب در شـ ــراف: 16/5 ]120/6[؛ اإلسـ ــاب األشـ ــم.« )أنسـ کشـ ــر دوش  ــار را بـ بـ
]قســـمت ســـوم/1154[؛ فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری: 55/7 ]68/7[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه 

تألیف ابن ابی الحدید: 170/3 ]260/12[(

کرده اند: احمد ]المسـند: 58/1[؛ ابن سـعد ]الّطبقات الکبری: 181/3[؛ ابن جریر  کسـان با ذکر سـند روایت  1. آن را این 
]تهذیـب اآلثـار: ص926[؛ ابن اثیـر ]النهایـة فـی غریـب الحدیـث واألثـر: 482/3[؛ ابن جـوزی ]صفـة الّصفـوه: 256/1[؛ 
العّمـال: 140/3  کنـز  بـه:  بنگریـد  نیـز  الحلبّیـه: 357/3[.  ]الّسـیرة  و حلبـی  المحرقـه: ص12[؛  ]الّصواعـق  ابن َحَجـر 

کتـاب: 316/5؛ چـاپ دوم: ص369� یـخ الخلفـاء: ص48 ]ص65[؛ همیـن  ]652/5[؛ تار
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کـه مـوی پیـش سـرش  کار را بـه آن مـرد  گـر ایـن  گفـت: »ا چـرا عمـر در بـارۀ اصحـاب شـورا 

کـه چـه سـان مـردم را بـر  کرده انـد[؛  کار نیکـی  ریختـه، واگذارنـد، خداونـد خیرشـان دهـد ]چـه 

گفتند: »آیا خودت این را می دانی و او را جانشـین خود نمی سـازی؟«  حق واخواهد داشـت!« 

گر ایـن کار را وانهـم، آن که  گـر چنیـن کنـم، آن کـه بهتـر از مـن بـود، چنیـن کـرده؛ و ا پاسـخ داد: »ا

ِضـره: 241/2 ]351/2[( کار را وانهـاده اسـت.« )الّریـاض الّنَ بهتـر از مـن بـود، ایـن 

کـرد  کـه ضربـت خـورد، وجـود سـالم بـن معقـل، یکـی از غالمـان، را آرزو  چـرا عمـر آن روز 

الدیـن  صـول 
ُ
أ فـی  )التمهیـد  بـه شـورا نمی نهـادم.«؟  را  کار  ایـن  بـود،  زنـده  گـر سـالم  »ا گفـت:  و 

مـم و الملـوک: 34/5 ]227/4[( و در 
ُ
یـخ األ باِقالنـی: ص204؛ طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 49/1؛ تار

عبارت طبری: »او را جانشـین خود می سـاختم.« و در عبارتی از باِقالنی: »هرآینه می دانسـتم 

کار تردید در من راه نمی یافت.«؟ که به رأی درست رسیده ام و برای این 

کار را بــه او وامی نهــادم، بــدو  گــر یکــی از آن دو مــرد زنــده بــود و ایــن  چــرا می گفــت: »ا

تألیــف  الکبــرٰی  )الّطبقــات  جــّراح.«؟  ابوعبیــدۀ  و  یفــه، 
َ

ابوُحذ غــالم  ســالم  داشــتم:  اعتمــاد 

)]343/3[  248/3 لیــدن:  چــاپ  ابن ســعد: 

کسـی را بـرای خالفـت  گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن! خـوب اسـت  ی  کـه بـه و چـرا آن روز 

ی می سـپردم  کار را بـه و گـر ابوعبیـدۀ جـّراح زنـده بـود و ایـن  وصّیـت نمایـی!« پاسـخ داد: »ا

اّمـت  بـر  بـه جـای خویـش  را  ی  مـرا می فرمـود: ›چـرا و و  پـروردگارم درمی آمـدم  نـزد  و سـپس 

کـه فرمود:“هـر اّمتی  محّمـد گمـاردی؟‹ پاسـخ مـی دادم: ›از بنـده و دوسـت ویـژه ات شـنیدم 

گـر خالـد زنـده بـود و او را بـه  را امینـی اسـت؛ و امیـن ایـن اّمـت، ابوعبیـدۀ جـّراح اسـت.”‹ و ا

کسـی را بـه جـای  کار می گماشـتم و سـپس نـزد پـروردگارم راه می یافتـم و مـرا می فرمـود: ›چـه 

ویـژه ات شـنیدم  بنـده و دوسـت  پاسـخ مـی دادم: ›از  گمـاردی؟‹  اّمـت محّمـد  بـر  خویـش 

کشـیده  کـه خداونـد بـر مشـرکان فرا کـه فرمود:“همانـا خالـد یکـی از شمشـیرهای خـدا اسـت 

یـخ مدینـة دمشـق: 102/5 ]241/16[( اسـت.”‹«؟ )تار
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کار را بـه  ی را جانشـین خـود می سـاختم و ایـن  گـر ابوعبیـده زنـده بـود، و گفـت: »ا چـرا 

کـه امیـن خـدا  گـر در بـارۀ او از مـن سـؤال می شـد، می گفتـم: ›کسـی را   شـورا نمی نهـادم؛ و ا

یخ مدینة دمشق: 160/7 ]461/25[( و رسولش بود، جانشین خود نمودم.‹«؟ )تار

عمـر  بـن  عبـداهلل  بـه  عایشـه  کـه  گذشـت  ص362(  دوم:  چـاپ  )311/5؛  کتـاب  همیـن  در 

گفـت: »پسـرم! سـالم مـرا بـه عمـر برسـان و بگـو: ›اّمـت محّمـد را بـدون سرپرسـت رهـا مکـن؛ 

کـه من بـر ایشـان از فتنه بیم  خلیفـه ای بـر ایشـان بگمـار و آنـان را پـس از خویـش رهـا وامگـذار؛ 

کسـی  گفـت. عمـر پاسـخ داد: »چـه  ی  دارم!‹« عبـداهلل نـزد پـدر بازگشـت و ایـن سـخن بـا و

گـر ابوعبیـدة بـن جـّراح را زنـده می یافتـم، او را بـه جانشـینی  گویـی تـا خلیفـۀ خـود سـازم؟ ا را 

کـه چـه  خویـش و والیـت می گمـاردم؛ و چـون نـزد پـروردگار خـود می رفتـم و از مـن می پرسـید 

کسـی را بـر اّمـت محّمـد والیـت داده ام، می گفتم: ›پـروردگارم! از بنده ات و پیامبرت شـنیدم 

گر معاذ  کـه فرمود:“هـر اّمتـی را امینـی اسـت؛ و امین ایـن اّمت، ابوعبیدة بن جّراح اسـت.”‹ ا

بـن جبـل را زنـده می یافتـم، او را جانشـین خـود می نمـودم؛ و چـون نـزد پـروردگار خـود می رفتـم 

کسـی را بـر اّمـت محّمـد والیـت داده ام، می گفتـم: ›پـروردگارم!  کـه چـه  و از مـن می پرسـید 

کـه فرمود:“همانـا معـاذ بـن جبـل در روز قیامـت، پیشـاپیش  از بنـده ات و پیامبـرت شـنیدم 

گـر خالـد بـن ولیـد را زنـده می یافتم، او را جانشـین خود می سـاختم؛  عالمـان خواهـد آمـد.”‹ ا

کـه چـه کسـی را بـر اّمت محّمـد والیت  و چـون نـزد پـروردگار خـود می رفتـم و از مـن می پرسـید 

کـه فرمود:“خالـد بـن ولیـد،  داده ام، می گفتـم: ›پـروردگارم! از بنـده ات و پیامبـرت شـنیدم 

کشـیده اسـت.”‹«  کـه بـر مشـرکان، از نیـام بیـرون  شمشـیری از شمشـیرهای خداونـد اسـت 

]اإلمامـة و الّسیاسـة: 28/1[

کسی را  که  ی خواستند  چرا عمر میان اصحاب شورا مساوات برقرار نمود و چون از و

ایشان  از  وفات  هنگام  خدا؟ص؟  رسول  که  اینان  از  را  »کسی  گفت:  سازد،  خود  جانشین 

خشنود بود، برای خالفت شایسته تر نمی یابم.« سپس علی و عثمان و زبیر و طلحه و سعد 

و عبدالّرحمان را نام ُبرد؟ )صحیح البخاری: 267/5 ]1355/3[(
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گفــت:  ــه علــی و عثمــان  کــه ب ــن عــوف  کجــا و ســخن عبدالّرحمــان ب ســخن ابن عمــر 

کــه دیگــری را هم طــراز شــما دو تــن  کــس را نیافتــم  »مــن از مــردم در بــارۀ شــما پرســیدم و هیــچ 

یتان1 پرســیدم  بدانــد.«؟ و نیــز ایــن ســخنش: »ای مــردم! مــن آشــکارا و پنهان از خواســته و آرزو

ید.«؟  کــه کســی را هم طــراز ایــن دو مــرد، علــی یــا عثمان، بشــمار و هیــچ یــک از شــما را نیافتــم 

مم و الملوک: 40/5 ]238/4[؛ البدایة و الّنهایه: 164/7 ]165/7[(
ُ
یخ األ )تار

بـر  کـرد و او را  چـرا عبدالّرحمـان بـن عـوف در روز شـورا بـرای بیعـت از علـی؟ع؟ آغـاز 

ی _ صلـوات اهلل علیـه _ شـرط نمود که به سـیرۀ ابوبکـر و عمر رفتار  عثمـان پیـش انداخـت، اّمـا بـر و

نمایـد و او ایـن شـرط را نپذیرفـت؛ و عثمـان آن را پذیرفـت و عبدالّرحمـان بـر همیـن شـرط 

یـخ  صـول الدیـن باِقالنـی: ص209؛ تار
ُ
کـرد؟ )مسـند احمـد: 75/1 ]120/1[؛ التمهیـد فـی أ بـا او بیعـت 

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص104 ]ص144[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص63  مـم و الملـوک: 40/5 ]238/4[؛ تار
ُ
األ

کتـاب )88/9 و 90( در  ]ص106[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 168/13 ]197/13[( در همیـن 

پیرامـون ایـن شـرط سـخن رفـت.

چـرا ابووائـل بـه عبدالّرحمـان بـن عـوف گفـت: »چگونـه با عثمـان بیعت نمودیـد و علی 

را وانهادیـد؟« ایـن را احمـد )المسـند: 75/1 ]120/1[( بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت.

بـود؛ زیـرا  از آِن فرزنـدان عبدمنـاف  کـه خالفـت  گفـت: »جـز ایـن نیسـت  یـه  چـرا معاو

ایشـان بسـتگان رسـول خـدا؟ص؟ هسـتند. اّما چـون پیامبر؟ص؟ درگذشـت، مـردم ابوبکر و عمر 

گفتـار  گماردنـد.«؟ همـۀ ایـن  کار  کـه از معـدن ]و خاسـتگاه[ ُملـک و خالفـت نبودنـد، بـه  را 

ـد خواهـد آمـد.
ّ
در همیـن مجل

گفـت: »دسـتت را  چـرا عّبـاس، عمـوی پیامبـر، در روز وفـات پیامبـر؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ 

یـخ مدینـة دمشـق: 245/7 ]353/26[( کنیـم!«؟ )تار بگشـا تـا بـا تـو بیعـت 

گر به پشـتوانۀ رسـول خـدا خواهان حکومت شـدی، حّق  چـرا عّبـاس بـه ابوبکـر گفـت: »ا

مم و الملوک طبری چنین است: »از امامتان.«)غ.(
ُ
1� در تاریخ األ

)22(

)23(
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کـردی، مـا هـم از مؤمنـان و پیشـگامان ایشـان  گـر بـه پشـتوانۀ مؤمنـان چنیـن  مـا را ربـودی؛ و ا

گـردد، پس خالفـت برایت ثابت  گـر خالفـت بـا پذیـرش مؤمنـان برایـت ثابت و الزم  هسـتیم. ا

کتاب  نگشـته؛ زیرا ما از آن ناخرسـند بودیم و آن را نپذیرفتیم.«؟ این سـخن تا پایان در همین 

گذشت. )چاپ اول: 320/5( 

او چنیـن  از  کـه  گاه  را دشـنام داد، آن  ابن ابی سـرح  و  بازنشسـت  بیعـت  از  چـرا عّمـار 

گـر خواهـی مـردم قریـش دچـار اختـالف نشـوند، با عثمـان بیعت کن!«؟ چـرا مقداد  شـنید: »ا

تهدیـد  بـا  سـپس  و  پیچیدنـد  سـر  عثمـان  بـا  بیعـت  از  صحابـه  برجسـتگان  از  شـماری   و 

گر خواهی مسـلمانان به  و ارعـاب بدیـن کار تـن دادنـد؟ چـرا عّمـار بـه عبدالّرحمـان گفـت: »ا

گـر بـا علـی  گویـد. ا گفـت: »عّمـار راسـت  اختـالف نیفتنـد، بـا علـی بیعـت نمـا!« و مقـداد 

مـم و الملوک طبـری: 37/5 ]232/4[؛ 
ُ
یخ األ بیعـت کنـی، گوییـم: ›شـنیدیم و فرمـان بریـم.‹«؟ )تار

یخ ابن اثیر: 28/3 ]223/2[( الکامل فی الّتار

گفت: »بخششـی ممتاز در همۀ روزگار، بدو بخشـیدی؛ و این  چرا علی به عبدالّرحمان 

نخسـتین روزی نیسـت که بر ضّد ما هم پشـت یکدیگر می شـوید. پس باید صبری نیکو پیشـه 

کـرد و خداونـد را بـر آن چـه وصـف می کنید، یاری باید خواسـت. هال به خدا سـوگند! عثمان را 

بـر کار نیـاوردی، جـز از ایـن روی کـه او هـم روزی خالفـت را بـه تـو بسـپارد؛ اّمـا خداوند هـر روز در 

مم و الملوک طبـری: 37/5 ]233/4[(
ُ
کاری ]و تقدیـری[ نـو و بدیـع اسـت!«؟ )تاریخ األ

گـر خالفـت از آِن تـو باشـد  چـرا سـعد بـن ابی وّقـاص بـه عبدالّرحمـان بـن عـوف گفـت: »ا

گـر خالفـت را  و عثمـان از بیعتـت سـرپیچد و مـرا بـه بیعـت فراخوانـی، بـا تـو خواهـم بـود. اّمـا ا

بـرای عثمـان می خواهـی، علـی بـدان سـزاوارتر و نـزد مـن محبوب تـر از عثمـان اسـت. بـرای 

خویـش بیعـت خـواه و مـا را راحـت بخـش و سـرافرازمان سـاز!«؟ )أنسـاب األشـراف بـالذری: 20/5 
فتـح  ابن اثیـر: 29/3 ]222/2[؛  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  الملـوک: 36/5 ]232/4[؛  و  مـم 

ُ
األ یـخ  تار ]126/6[؛ 

البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 168/13 ]197/13[(
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گـر عمـر درگـذرد، هرآینه با طلحه بیعـت کنم. به خدا سـوگند! بیعت  چـرا زبیـر گفـت: »ا
کـه تحقق یافت.«؟1 کاری نیندیشـیده نبود  ابوبکـر جز 

کـه عمـر گفـت: »آیـا هـر یـک از شـما در خالفـت پـس از مـن طمـع مـی ورزد؟«  چـرا آن روز 

گرفتـی  یـارو شـد: »چـه چیـز مـا را از آن دور مـی دارد؟ تـو آن را بـر عهـده  ی رو  زبیـر چنیـن بـا و

کـردی و مـا نیـز نـه در میـان قریـش و نـه از حیـث پیشـینه و پیونـد نزدیـک، از تـو  و بـدان قیـام 

کمتر نیستیم.«؟ )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 62/1 ]185/1[(

ایـن سـخن علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر فـراز منبـر کجا قـرار می گیرد: »هال به خدا سـوگند! 

کـه هرآینـه دانسـت مـن بـرای آن هماننـد  کـرد، حـال آن  پسـر ابوقحافـه جامـۀ خالفـت را بـر تـن 

قطـب میانـۀ آسـیاب هسـتم.« _ تـا پایـان خطبـۀ شقشـقّیه _ و دیگـر سـخنان آن حضـرت که با 

ایـن سـنجش ]ابن  عمـر[ نمی سـازد؟

ی بـود _  چـرا ابوعبیـده پـس از ابوبکـر و عمـر محبوب تریـن صحابـی رسـول خـدا نـزد و

کـه در خبـر صحیـح در سـنن ابن ماجـه )51/1 ]38/1[( و صحیح ِترِمـذی )126/13 ]566/5[(  چنـان 

ی  نـزد و گفتـم: ›کـدام صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟  »بـه عایشـه؟اهضر؟  اسـت:  آمـده  ابن َشـقیق  از 

محبوب تـر بودنـد؟‹ پاسـخ داد: ›ابوبکـر.‹ گفتـم: ›سـپس چـه کـس؟‹ گفـت: ›عمـر.‹ گفتـم: 

ی سـکوت  کـس؟‹ و گفتـم: ›دیگـر چـه  گفـت: ›ابوعبیـدة بـن جـّراح.‹  کـس؟‹  ›آن گاه، چـه 

یـخ مدینـة دمشـق: 161/7  کر )تار کـرد.«؟ ایـن خبـر را احمـد )المسـند: 218/6 ]311/7[( و ابن عسـا

کرده اند. ]470/25-471[( با ذکر سند روایت 

گزینـش ابن عمـر  و آن چـه از ابن ابی ملیکـه نقل شـده  چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان آن 

کـه  او  کسـی را جانشـین خویـش می سـاخت،  گـر رسـول خـدا؟ص؟  گفتنـد: »ا بـه عایشـه  کـه 

کـه؟«  گفتنـد: »آن گاه،  گفـت: »عمـر.«  کـه؟«  گفتنـد: »سـپس  بـود؟« پاسـخ داد: »ابوبکـر.« 

یـخ مدینـة دمشـق:  کـرد. )صحیـح مسـلم: 110/7 ]9/5[؛ تار گفـت: »ابوعبیـده.« و بـه همیـن بسـنده 

)]472/25[  161/7

1� اصل این حدیث در صحیح البخاری ]2503/6[ است. بنگرید به: شرح بهجة المحافل: 58/1�

)24(
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کـه بـالل  کـه بـالل حبشـی را بـر ابوبکـر برتـری می دادنـد تـا آن جـا  ابن عمـر کجـا و کسـانی 

کـه مـن تنهـا یکـی از نیکی هـای ابوبکـر  ید، حـال آن  ی برتـر می شـمار گفـت: »چگونـه مـرا از و

یـخ مدینـة دمشـق: 314/3 ]475/10[( هسـتم؟« )تار

کعب بن زهیر: کجا و این سخن  گزینش ابن عمر 
گردد. که با او فخر ورزد، مغلوب  داماد پیامبر است و بهتریِن همۀ مردم. هر 

کــه پیــش  کســی بــود  کفــر می ورزیدنــد، او نخســتین  کــه مردمــان بــه پــروردگار خویــش  آن زمــان 

گــزارد. از همــگان، همــراه پیامبــر نمــاز 

و نیز سخن ربیعة بن حارث بن عبدالمّطلب:
گمان نمی کردم که کار فرمانروایی از بنی هاشم، و سپس از ابوالحسن به دیگران انتقال یابد!

گــزاردن بــه قبلــۀ ایشــان و داناترینشــان بــه قــرآن   مگــر او نخســتین فــرد از مردمــان در نمــاز 

و سّنت نبود؛

کفــن رســول  ک[ پیامبــر نبــود و جبرئیــل او را در غســل و  ــا ]جســد پــا و مگــر واپســین دیدارگــر ب

خــدا یــاری نکــرد؟

که بی تردید هرچه همگان  دارند، در او نیز هست؛ اّما ویژگی های او را دیگران ندارند. همو 

کــه ایــن بیعــت شــما از  گردانیــد؟ بگوییــد تــا مــا هــم بدانیــم! هــا  کــه از او روی  چــه ســبب شــد 
نخســتین فتنه هــا اســت.1

و نیز این سرودۀ فضل بن ابی لهب:
کــه در پایبنــدی بــه معــروف   کــه بهتریــِن مــردم پــس از محّمــد، امیــر مــردم پــس از او اســت  هــا 

و  پرهیــز از منکــر،  پیــرو وی بــود.

کــه برگزیــدۀ پیامبــر در نبــرد خیبــر و نیــز پیــِک گزیــدۀ او به جــای ابوبکر، بــرای دورافکندن  همــو 

عهــد بــا مشــرکان بود.

گمراهان در بدر بود. ک کنندۀ  او نخستین نمازگزارنده و همتای پیامبر و اولین ها

که فراتر از او باشد؟ او است ابوالحسن خویشاوند و داماد پیامبر. این است علِی نیک؛ کیست 

کتاب: 126/7؛ اإلستیعاب: 1133/3.)غ.( 1� این سروده به چند تن از شاعران نسبت یافته است. بنگرید به: همین 
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گفتۀ عبداهلل بن ابی سفیان بن حارث: و هم این 
که در همۀ عرصه ها با او همراه بود. پس از محّمد، عهده دار حکومت علی است 

گــزارد و دل  کــه بــا وی نمــاز  کســی اســت   او بــه حــق، وصــّی و نزدیــک رســول خــدا و نخســتین 
و جانش برای پذیرش اسام نرم شد.1

و همچنین این ابیات از نجاشی ]وقعة صّفین: ص59[، یکی از خاندان حارث بن کعب:
پسر هند و پیروانش را همانند علی شمردید! آیا شرم نمی ورزید؟

]بشتابید[ به سوی برتریِن مردم پس از رسول خدا که همتای او در میان همۀ جهانیان است.

کــه  کیســت  کنــد،  کــه ســختی نبــرد، موهــا را ســپید  کــه دامــاد پیامبــر اســت؛ و آن روز  همــو 

هماننــد او باشــد؟

و هم این سرودۀ جریر بن عبداهلل بجلی ]وقعة صّفین: ص18[:
کنندۀ نعمت ها است. کامل  که رسول خداونِد  خدا بر احمد صلوات فرستد 

که خلیفۀ ما و استوار و تأییدشده است. ک از پی او  و نیز صلوات فرستد بر آن پا

گمراهــان اّمت هــا  کــه از ســوی او ]و در دفــاع از وی[ بــر  مقصــودم علــی وصــّی پیامبــر اســت 

می زنــد. شمشــیر 

کرامت ها است. و به خاندان پیامبر ستم روا نیست! او را فضیلت و پیشگامی در اسام و 

و نیز این سخن زحر بن قیس ]وقعة صّفین: ص16[ خطاب به دایی اش جریر:
که من اندرزگوی دلسوز توام. کن؛  ای جریر بن عبداهلل! هدایت را وامگذار؛ و با علی بیعت 

گام نهــاده اســت. مراقــب مــرگ بــاش  کــه بــر زمیــن  کســی اســت  علــی پــس از احمــد، بهتریــن 

که هر صبح و شام در رفت و آمد است!

کندی ]وقعة صّفین: ص24[ رفته است: که بر زبان اشعث بن قیس  و هم این سخن 
نزد ما پیکی آمد از وصّی پیامبر، علی، آن هاشمی تهذیب یافته؛

آن پیک وصّی، همان وصّی پیامبر و بهترین آفریدۀ بر پا ایستاده.

همان دستیار و داماد پیامبر و برترین انسان جهان.

1� ابن شهرآشوب )مناقب آل أبی طالب: 64/3( این سروده را به فضل بن عّباس نسبت داده است.)غ.(
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صاحــب فضیلــت اســت و در نیکی هــا پیشــگام؛ و بــه خاطــر ســیرۀ نیکــوی پیامبــر، بــه وی 

می کنــد. اقتــدا 

یخت و انتخاب  کـه در نتیجـۀ ایـن گزینـش باطل ابن عمر، سیاسـت در هـم ر می بینیـد 

گشـت، خـواه  کار بـود _ بـه دیکتاتـوری محـض تبدیـل  گـر در  گراییـد و دمکراسـی _ ا بـه نـص 

گـذار شـد؛ و خـدا را امـان از ایـن  کار بـه شـورا وا گیرنـد! آن گاه،  اّمـت خشـنود باشـند یـا خشـم 

کار بـه آن جـا رسـید  گـذارش شمشـیر عبدالّرحمـان بـن عـوف بـود! و  کـه تنهـا عامـل اثـر  شـورا 

 کـه سـلطنت اسـتبدادی و سـتمگرانه پدیـدار گشـت و نوبـت به آزاد شـدگان پـس از فتح مکه 

یۀ میگسـار رباخوار  و فرزندانشـان، تباه گران و فسـادورزان، باده نوشـان و بدکاران رسـید و معاو

 توانسـت یزیـد جنایتـکار خشـن را جانشـین خـود سـازد و بگویـد: »چـه کسـی در فضـل و عقل 

کسـان دسـت  کـه برخـی  گمـان نـدارم  و جایـگاه، بـرای خالفـت از یزیـد شایسـته تر اسـت؟ 

یشـۀ آنـان را برَکَنـد! مـن پیش تـر  کـه شـّر و بالیـی بـه ایشـان رسـد تـا ر کار خـود بردارنـد، مگـر  از 

یـخ ابن اثیـر: 217/3 ]511/2[( گـر هشـدارها سـود بخشـد!« )الکامـل فـی الّتار هشـدار داده ام، ا

ـت و نیـکان مـردم را در آن روزگار 
ّ
برجسـتگان اّمـت و بـزرگان صحابـه و شایسـتگان مل

تیره و تار هیچ اختیاری نبود؛ بلکه زیر ستم و قهر و غلبه بودند و حّقشان غصب می گشت 

کـه حکـم خـدا دگرگـون می شـود و کتابـش را پشـت سـر می افکننـد و واجباتـش از  و می دیدنـد 

جهت های شرعی انحراف می یابد و سّنت های پیامبرش وانهاده شده است.

یـدن پـردۀ حرمـت  گسـتاخند اینـان بـر خـدای رحمـان و در بارخدایـا! منّزهـی تـو؛ چـه 

کـه آیـات  کریـم بـا آن مخالـف اسـت: »کتابـی اسـت  کـه بانـگ قـرآن  گزینشـی  پیامبـر و قرآنـش، بـا 

کـه بداننـد�« ]فصلت/3[  آن بـه روشـنی بازگشـاده و بیـان شـده اسـت، قرآنـی بـه زبـان تـازی، بـرای مردمی 

ک؟ص؟ رسـیده، آن را رّد و تکذیـب می کنـد؛ همـان سـخنان  کـه آن چـه از پیامبـر پـا گزینشـی 

رسـول  از  پـس  ی  و اسـت؛  برگزیـده  دو  از  یکـی  او  برگزیـد؛  را  علـی  خداونـد  کـه  ی  و صریـح 

خدا؟ص؟ برترین بشـر اسـت؛ محبوب ترین مردم نزد خدا و رسـول خدا؟ص؟ اسـت؛ جایگاهش 
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ی هماننـد سـر اسـت بـرای  ی همچـون جایـگاه خـود او نـزد پـروردگارش اسـت؛ بـرای و نـزد و

ی پیامبری نیسـت؛  که پس از و پیکر؛ نسـبتش با او همچون هارون اسـت با موسـی، جز این 

ی اسـت؛ فرمانبـری اش اطاعـت از  گوشـت و خـون خـود او و حـق همـراه و گوشـت و خونـش، 

کـه در رفتـار بـا او در صلـح ]و صفـا[ باشـد، به  ی و نافرمانـی اش سـرپیچی از او اسـت؛ بـا هـر  و

گویـی[ درآمیختـۀ بـا  ی بسـتیزد، در سـتیز اسـت1 و او ]  کـه بـا و صلـح و آشـتی اسـت و بـا هـر 

گزینـش  کـه بـا  ذات خـدا اسـت.2 )حلیـة االولیـاء حافـظ ابونعیـم: 68/1( و سـخنان صریـح دیگـر 

ابن عمر و همانندان او در پایبندی به این حدیث و دفاع از آن3، در تضاد است.

کــه بــه صدهــا حدیــث می رســد، مخالفــت رســول  آیــا ایــن ســخنان و هماننــد آن هــا 

کــه پــس از ابوبکــر  گفتــه باشــند _  گــر چنیــن ســخنی  ــان نیســت _ ا ــا ایــن ســخن آن  خــدا؟ص؟ ب

کــه  و عمــر و عثمــان، مــردم یکســانند؟ آیــا آیه هــای مباهلــه و تطهیــر و والیــت و همانندهایشــان 

یــخ بغــداد: 221/6؛ الّســیرة الحلبّیــه:  در بــارۀ علــی؟ع؟ نــازل شــده و شمارشــان بــه 300 می رســد )تار

گزنــده در تضــاد نیســت؟ 230/2 ]207/2[(، بــا آن ســخن 

»آیا نابینا و بینا برابرند؟! یا تاریکیها و روشنایی یکسانند؟!« ]رعد/16[

که نمی دانند برابرند؟« ]زمر/9[ که می دانند و آنان  »آیا آنان 

که مؤمن است همچون فاسق است؟! هرگز برابر نیستند.« ]سجده/18[ کسی  »آیا 

کــر و بینــا و شــنوا اســت، آیــا مَثــل ایــن دو همســان اســت؟  کــور و  گــروه مَثــل  »مَثــل ایــن دو 

]هــود/24[ ]هرگــز![« 

دهای پیشین گذشت.
ّ
1� همۀ این سخنان در مجل

کـه بـا سـیاق سـازگارتر  2� متـن حدیـث چنیـن اسـت: »إّنـه ممسـوس فـی ذات اهلل.« آنچـه در متـن آمـده، برداشـتی اسـت 
کـرده باشـد. مالهـادی سـبزواری در حاشـیۀ اسـفار: 307/8 همیـن را  اسـت و بـه نظـر می رسـد مؤلـف همیـن را قصـد 
برگزیـده و عالمـه مجلسـی در بحاراألنـوار: 313/39 بـدان اشـاره کـرده اسـت. ولی آنچـه در ترجمۀ این عبارت درسـت تر 
از مالمـت  و  پـا نمی شناسـد  از  انجـام وظایفـش سـر  کـه در  ایـن اسـت: »او دیوانـۀ در راه خـدا اسـت  بـه نظـر می رسـد 
مالمت گـران نمی هراسـد.« همـان گونـه کـه عالمـۀ مجلسـی، ایـن برداشـت را دومیـن معنای این حدیث دانسـته  اسـت. 
برداشـت دیگری که عالمۀ مجلسـی بدان اشـاره کرده و سـید محسـن امین در أعیان الّشـیعه: 351/1 آن را برگزیده، این 

کشـیده اسـت.« )ن.( اسـت: »او در راه خـدا رنـج دیـده و سـختی 

یاد، اشتباهی چاپی است و »تبّنی الحدیث« درست باشد. )ن.( که به احتمال ز 3� در متن »تمّنی الحدیث« آمده 
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کــردار بــدش  کــه  کســی اســت  کــه بــر حّجتــی روشــن از پــروردگار خویــش اســت ماننــد  کســی  »آیــا 

در نظرش آراسته شده است.« ]محّمد/14[

ــا]ی  ــر پ ــت ب ــه راس ک ــا آن  ــت ی ــر اس ــی رود راه یافته ت ــود م ــر روی خ ــار ب ــه نگون س ک ــی  کس ــا  »آی

خود[ بر راه راست می رود؟« ]ملک/22[

ک یکســان نیســتند؛ هرچنــد فراوانــی پلیــد مایــۀ شــگفتی و پســند تــو قــرار  »بگــو: پلیــد و پــا

]مائــده/100[ گیــرد.« 

ــا جهادکننــدگان در راه  ــد، ب ــان دارن کــه آســیب و زی کســانی  ــه جــز  »وانشســتگاِن از مؤمنــان، ب

ــر نیســتند.« ]نســاء/95[ خــدا براب

»دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند.« ]حشر/20[

کردنــد و بــدکاران برابــر  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آوردنــد و  »و نابینــا و بینــا، و آنــان 

نیســتند.« ]غافــر/58[

»آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دل هایی قفل های ویژۀ آن ها است؟« ]محّمد/24[

گزینش چیست و چگونه و چرا و چه سان و با چه؟ این 

نسـبت  بـا  و  گویـد  نیندیشـیده سـخن  ابن عمـر  تـا  آیـا می دانیـد چـه چیـز سـبب شـده 

کـه پـس  ک آور را بـه ایشـان نسـبت دهـد  دروغینـش صحابـه را مّتهـم سـازد و ایـن گزینـش هـال

اصحـاب  »آن گاه،  گفتنـد:  و  نموده انـد  بیـرون  سـنجش  از  را  دیگـر  کسـان  تـن  سـه  آن  از 

›چـون  »می گفتیـم:  گفتنـد:  و  نمی سـنجیم.«  برتـری  میانشـان  و  یـم  وامی گذار را  پیامبـر؟ص؟ 

می شـنید  را  ایـن  پیامبـر؟ص؟  و  برابرنـد.‹  مـردم  همـۀ  درگذرنـد،  عثمـان  و  عمـر  و   ابوبکـر 

و مخالفت و اعتراض نمی کرد.«؟

وسـیله  کـدام  بـا  و  می شـود  تصـّور  چگونـه  برتری سـنجی  و  سـنجش  ایـن  می دانیـد  آیـا 

کتاب هـای  کـه در  آن  از  پـس  باشـد،  و در چـه وضعیتـی درسـت می توانـد  انجـام می گیـرد 

»صحیـح« و »مسـند« بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( رسـیده کـه علی؟ع؟ از همـگان خردمندتر، 

گاه تـر، در اسـالم پیشـگام تر، نخسـتین نمازگزارنده  خوش خوی تـر، داناتـر، بـه کتـاب و سـّنت آ

بـا رسـول خـدا، بـه پیمـان خـدا وفادارتـر، امور خداونـد را گزارنده تـر، برای خدا سرسـخت تر، در 

)29(
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یافته تر، در  تقسـیم دادگرتـر، در میـان مـردم دادورزتـر، بـه قضایا و مسـائل بیناتـر، نزد خـدا امتیاز

کنـار حـوض پیشـگام تر، رنج کشـیده تر، محبوب تـر  داوری و قضـاوت برتـر، در ورود بـر پیامبـر 

نـزد خـدا و رسـولش، نـزد خداونـد منزلت یافته تـر، پیونـد خویشـاوندی اش بـا پیامبـر نزدیک تـر، 

بر مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر همچون رسـول خدا؟ص؟ ، و با رسـول خدا؟ص؟ آشـناتر بود.1 نیز 

جبرئیـل بانـگ مـی زد: »جـز علـی جوانمـردی و جـز ذوالفقـار شمشـیری نیسـت.« بنگریـد بـه: 

همیـن کتـاب: 54/2-56؛ چـاپ دوم: ص59-61. پـس آیـا بعـد از همـۀ این ها دیگـر موضوعی برای 

کـودک یـا جـز او به سـنجش پردازنـد و جز علی را بـر او برتری  برتری سـنجی می ماَنـد تـا ابن عمـِر 

دهند؟ بارخدایا! از تو آمرزش می جوییم و بازگشتمان به سوی تو است!

گویـد: »هـرگاه از پیشـگامی و سـرآمدی در اسـالم سـخن رود و نیـز از شـتابندگی  جاحـظ 

یـدن در اموالی که  در فریادرسـی و حمایت گـری و دفـاع از اسـالم، فقـه ورزی در دیـن، زهـد ورز

کـه در همۀ  مـردم بـر سـر آن می سـتیزند، و عطـا نمـودن زکات و صدقـات، هیـچ مردی نیسـت 

ایـن ویژگی هـا نام ُبـردار باشـد، مگـر علـی؟ضر؟�« )ثمار القلـوب َثعاِلبـی: ص67 ]ص87[(

ندانـم چگونـه آن انتخابگـران، اصحـاب محّمـد را پـس از سـه تـِن یـاد شـده بـدون برتری 

کـه ده تـِن بشـارت یافتـه در میـان  بـر یکدیگـر وانهادنـد و چـرا ایشـان را برابـر شـمردند، حـال آن 

ایشـان بودند!

نیز کسـی در میانشـان بود که رسـول خدا؟ص؟ در سـیره و روش نیکو و سـیما و هیأت و خلق 
و خو و نیک ورزی و راسـتگویی و عبادت و پارسـایی، او را همانند عیسـی در اّمتش می شـمرد.2

ی را پوسـت میـان دو چشـم و بینـی خـود  کـه پیامبـر؟ص؟ و کسـی در میانشـان بـود  نیـز 
کیزه و سر تا پایش از ایمان سرشار و همراه حق در حرکت بود.3 ک و پا می دانست و پا

دهای پیشین گذشت.
ّ
1� همۀ این حدیث ها با مأخذهایش در مجل

د هشتم( بنگرید.
ّ
کتاب )مجل 2� وی سرورمان ابوذر است. به همین 

کتاب )24/9-28( بنگرید. 3� او سرورمان عّمار بن یاسر است. به همین 
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یــش را ســنگین تر از ُاحــد  کفــۀ ترازو کــه رســول خــدا؟ص؟  کســی در میانشــان بــود  نیــز 

ی را در ســیره و روش نیکــو و ســیما و هیــأت و خلــق و خــو،  ــه و می دانســت و مــردان صحاب
همانندترین مردم به محّمد؟ص؟ می شمردند.1

کـه رسـول خـدا؟ص؟ او را بـه خـود بسـی نزدیـک نمـود و دانـِش  نیـز کسـی در میانشـان بـود 
کـه بـود و هسـت و خواهـد بـود، بـه او آموخـت.2 هـر چـه را 

کـه خواهـد مـردی را  ی فرمـود: »هـر  کـه پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ و کسـی در میانشـان بـود  نیـز 

گشـته، بـه سـلمان بنگـرد!« و نیـز فرمـود: »همانـا خداونـد؟زع؟ چهـار  کـه قلبـش نورانـی  بنگـرد 

گاه نمـوده و فرمانـم داده کـه  تـن از صحابـه ام را دوسـت مـی دارد و مـرا از ایـن دوسـت داشـتن آ

ی رسـیده  ایشـان را دوسـت بـدارم: علـی، ابـوذر، سـلمان، و مقـداد.« نیـز ایـن خبر صحیح از و

گفتـه اسـت: »سـلمان  اسـت: »سـلمان از مـا اهـل بیـت اسـت.« و هـم علـی امیرالمؤمنیـن 

یافته اسـت. کیسـت که  مـردی اسـت از مـا اهـل بیـت کـه دانش نخسـتینیان و واپسـینیان در

یایـی بـود پایان ناپذیـر؟«  کـه سـلمان در کارتـان آیـد؛  ماننـد آن لقمـان حکیـم ]= سـلمان[ بـه 

یـخ مدینـة دمشـق: 203-198/6 ]422-408/21[( )تار

گرامی  ی را چنان  که رسـول خدا؟ص؟ و و نیز عّباس، عموی پیامبر؟ص؟ در میانشـان بود 

ی بخشـیده بود و  کـه فرزنـدی پـدرش را؛ و خداونـد از میـان مـردم این ویژگی را به و می داشـت 

ی فرمـود: »ای ابوالفضـل! تـو را از خـدا هـر چـه خواهی، باد تا خشـنود گردی.«  پیامبـر؟ص؟ بـه و

گرامی تریِن مردم کیسـت؟«  و آن حضـرت؟ص؟ در ماجرایـی ضمـن خطبـه اش فرمود: »نزد خدا 

یم.«  گفتنـد: »تـو ای رسـول خـدا!« فرمـود: »پـس ]بدانیـد[ همانـا عّبـاس از من اسـت و مـن از او

کم: 325/3 ]367/3 و 368 و 371[( )المستدرک علی الّصحیحیِن حا

نیـز در ماجـرای بـاران طلبیـدن عمـر بـه واسـطۀ عّبـاس در سـاِل نابـودی )= عـام الّرمـاده( 

کتاب )7/9-11( بنگرید. 1. وی سرورمان ابن مسعود است. به همین 

کتاب )53/5؛ چاپ دوم: ص60( بنگرید. یفة بن یمان است. به همین 
َ

2. وی سرورمان ُحذ
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کـه عمـر در خطبـه اش بـرای مـردم گفـت: »ای مردم! همانا رسـول خدا؟ص؟ بـرای عّباس  آمـده 

گرامـی اش می شـمْرد و سـوگندش را  کـه فرزنـد بـرای پـدرش بینـد؛ بـزرگ و  همـان را می دیـد 

کنیـد و او  تحقـق می بخشـید. پـس ای مـردم! بـه رسـول خـدا در بـارۀ عمویـش عّبـاس اقتـدا 

ید!« )المسـتدرک علـی  کـه بـر شـما نـازل شـد، نـزد خداونـد _ عّز و جـّل _ واسـطه سـاز را در بالیـی 

الّصحیحیـن: 324/3 و 325 و 329 و 334 ]377/3[(

کــه اهــل ســّنت ایــن ســخن رســول خــدا؟ص؟ را  نیــز معــاذ بــن جبــل در میانشــان بــود 

داناتریــِن  رســوالن،  و  پیامبــران  از  پــس  ی  و »همانــا  شــمرده اند:  صحیــح  ی  و در بــارۀ 

ــه فرشــتگان مباهــات مــی ورزد.« )المســتدرک  ــا او ب نخســتینیان و واپســینیان اســت و خــدا ب

علی الّصحیحین: 271/3 ]304/3[(

ی صحیح  کم این سـخن ابومسـهر را در بـارۀ و نیـز در میانشـان ُابـّی بـن کعـب بـود که حا

ی را »سـرور مسـلمانان«  دانسـته کـه رسـول خـدا؟ص؟ او را سـرور انصـار نامیـد و نمـرد تـا آن که و

 خواندند ]و روز به روز مقامش باالتر رفت[. )المستدرک علی الّصحیحین: 302/3 ]342/3[(

کــه خــود ابن عمــر ایــن  ــود  یــد، محبــوب رســول خــدا؟ص؟ در میانشــان ب نیــز اســامة بــن ز

کــه ابوبکــر  ی را فرمانــده ســپاهی نمــود  کــه چــون و ی آورده   ســخن رســول خــدا؟ص؟ را در بــارۀ و

فرمــود:  زدنــد،  فرماندهــی اش طعــن  بــه  مــردم  از  پــاره ای  و  بودنــد  و عمــر هــم در میانشــان 

»پیش تــر نیــز بــه فرماندهــی پــدرش طعــن زدیــد. بــه خــدا ســوگند! او ســزاوار فرماندهــی و از 

ی ازمحبوب تریــن مــردم نزدمــن  کســان نــزد مــن بــود و ایــن پســرش نیــز پــس از و محبوب تریــن 

اســت.« ایــن خبــر در هــر دو کتــاب صحیــح آمده اســت. )صحیــح البخــاری: 279/5 ]1365/3[؛ 

صحیــح مســلم: 131/7 ]38/5[؛ ســنن ِترِمــذی: 218/13 ]635/5[؛ مســند أحمــد: 20/2 ]92/2[(

و همچنیـن رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ او فرمـود: »جـز فاطمـه، و نـه غیـر او، محبوب تریـن 

کـس نـزد مـن اسـامه اسـت.« )مسـند احمـد: 96/2 و 106 و 110 ]227/2 و 246 و 252[(

کـه در صـف پیشـگامان فضیلـت و برتـری از  کسـان نیـز در میـان ایشـان بودنـد  دیگـر 

)32(
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و سـخنان  بزرگشـان  و جایـگاه  مـردان  ایـن  ابن عمـر  آیـا  بـه شـمار می آینـد.  اّمـت محّمـد؟ص؟ 

کسـانی چـون پسـران  ک در بـارۀ آنـان را می دانسـت و بـاز میانشـان بـا  سـتایش آمیز پیامبـر پـا

َزْرقـاء مسـاوات قائـل می شـد؟ هنـد و نابغـه و 
گر می دانست، پس مصیبت بزرگ تر است. گر نمی دانست، پس آن مصیبتی است؛ و ا ا

که خود آنان این سـخن را به رسـول  گزینش می تواند درسـت باشـد، حال آن  چگونه این 

خدا؟ص؟ نسـبت داده اند: »هیچ پیامبری نیسـت، جز این که هفت رفیق فضیلت مند به وی 

بخشـیده اند؛ و مـن را 14 رفیـق ]ایـن گونـه[ داده انـد؛ هفت تن از قریش: علی و حسـن و حسـین 

 و حمـزه و جعفـر و ابوبکـر و عمـر؛ و هفـت تـن از مهاجـران: عبـداهلل بـن مسـعود و سـلمان و ابـوذر 
یفه و عّمار و مقداد و بالل.«؟ )تاریخ مدینة دمشق: 21/5 ]380/15[(1

َ
و ُحذ

از  پـس  امیرالمؤمنیـن حّتـی  کـه علـی  نمی پذیـرد[  ]و  نمی دهـد  ابن عمـر رضایـت  آری؛ 

عثمـان، آن زادۀ خانـدان امّیـه و کشـته شـده و تنهـا گذاشـته شـده به دسـت صحابۀ عـادل، از 

میـان  کـه  نیسـت  خوشـایند  را  او  شـود.  شـمرده  برتـر  محّمـد؟ص؟  اصحـاب  کـداِم  هیـچ 

آن حضرت؟ع؟ و فرزند هند حکم به برتری نماید، هرچند معاویه برتری جویی از حددرگزرنده 

که بر او می خواندند و سـپس مسـتکبرانه ]بر باطل  ]در سرکشـی[ بود »و آیات خدا را می شـنید 

یـد، گویـا نشـنیده و گوشـش سـنگین اسـت!« نیـز او را از فرزند نابغه،  خویـش[ پافشـاری می ورز

مـردم  کارتریـِن  زنا ُشـعبه،  بـن  از مغیـرة  نیـز  و  نمی شـمَرد.  برتـر  بی دنبالـه،  فرزنـد  بی دنبالـه  آن 

ثقیـف! و هـم از فرزنـدان امّیـه، میوه هـای درخـِت لعـن گشـته در قـرآن، از فرومایـۀ رانـده شـده تا 

لعـن گشـته ای همچـون وی تـا فسق پیشـه ای پرده در تـا بدکاری فحشاپیشـه! و نیز از مجموعۀ 

باده نوشان و فاجران و بدکرداران در روزگار جاهلّیت و اسالم، همچون:

کتاب: 99/7� _ ابوبکر بن شغوب.2بنگرید به: همین 

کر از طریق علی؟ع؟ . کنز العّمال ]758/11[ به نقل از احمد ]المسند: 141/1[ و تّمام و ابن عسا 1. نیز در 

2. در اإلصابـه )22/22( ابوبکـر بـن شـعوب لیثـی آمـده کـه نامـش شـّداد یـا اسـود یا شـّداد بن اسـود بود. شـعوب نـام مادر او 
اسـت و پـدرش مـردی از بنی لیـث بـن بکـر بـن کنانـه بـود. او پـس از جنـگ ُاحد اسـالم آورد.)غ.(

)33(
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ْنصاری. )مسـند احمد: 181/3 و 227 ]25/4 و 102[؛ الّسـنن الکبرٰی 
َ
ید بن سـهل أ _ ابوطلحه ز

تألیـف بیهقـی: 286/8؛ همین کتاب: 99/7(

_ ابوعبیـدة بـن جـّراح. )مسـند احمـد: 181/3 ]25/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 286/8؛ 
؛  البخـاری _  لشـرح صحیـح  الّسـاری  إرشـاد  _ در حاشـیۀ  ی: 223/8 ]231/4[  نـوو شـرح صحیـح مسـلم 

مجمع  الّزوائد: 25/5(

_ ابومحجن ثقفی. )الجامع ألحکام القرآن: 56/3 ]38/3[؛ اإلصابه: 175/4(

کعب. )مسند احمد: 181/3 ]25/4[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 286/8( _ ُابّی بن 

9/7( کتـاب  همیـن  بـه  نیـز  »مسـند«.  و  »صحیـح«  کتـاب  چندیـن  مالـک.  بـن  انـس   _ 

7 و 100( بنگرید.

گفته است: _ حّسان بن ثابت. )الجامع ألحکام القرآن: 57/3 ]39/3[(. همو 
که از رویارویی بازمان ندارد. گرداند  باده نوشیم و آن باده پادشاه  و شیرمان 

_ خالد بن عجیر. )اإلصابه: 459/1(

_ سـعد بـن ابی وّقـاص. )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 258/8؛ تفسـیر ابن َکثیـر: 95/2؛ البحـر 
 252/1 الخـازن:  تفسـیر  ]216/10[؛   104/7 البخـاری:  صحیـح  لشـرح  الّسـاری  إرشـاد  12/4؛  المحیـط: 

)]75/2[  71/2 القدیـر:  فتـح  111/2؛  المعانـی:  روح  ]147/1[؛ 

_ سلیط بن ُنعمان. )إمتاع األسماع َمْقریزی: ص112(

_ سـهیل بـن بیضـاء. )مسـند احمـد: 227/3 ]102/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 290/8؛ 

کتاب: 99/7( همین 

یخ مدینة دمشق: 31/7 و 133 ]390/24[( _ ضرار بن ازور. )تار

یخ مدینة دمشق: 133/7 ]303/25[( _ ضرار بن خّطاب. )تار

کتـاب: چـاپ نخسـت:  _ عبدالّرحمـان بـن عمـر. )معـارف ابن ُقَتیبـه: ص80 ]ص188[؛ همیـن 

)300-296/6

)34(
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علـی  المسـتدرک  ]201/2[؛   245/2 جّصـاص:  القـرآن  )أحـکام  عـوف.  بـن  عبدالّرحمـان   _

ی تحریفـی  کـم: 142/4 ]158/4[( و بسـیاری از تفاسـیر. در حدیـث راجـع بـه و الّصحیحیـن حا

یـده اسـت. کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 307/2 ]336/2[( بـدان اشـاره ورز کـه حا اسـت 

ص252� دوم:  چـاپ  236/6؛  کتـاب:  همیـن  بـه:  بنگریـد 

_ عبداهلل بن ابی سرح، برادِر رضاعی عثمان. )وقعة صّفین: ص180 ]ص161[(

_ عتبان بن مالک. )تفسیر الخازن: 152/1 ]147/1[(

_  عمرو بن عاص. )الغدیر: 136/2(

_ قیس بن عاصم منقری. )الجامع ألحکام القرآن: 56/3 ]38/3[(

کنانة بن ابی حقیق. )إمتاع األسماع َمْقریزی: ص112(  _

ی: 223/8 ]231/4[ _ در حاشـیۀ إرشـاد الّسـاری لشـرح  _ معاذ بن جبل. )شـرح صحیح مسـلم نوو

صحیـح البخـاری _ ؛ همین کتاب: 100/7(

_ نعیم بن مسعود اشجعی. )إمتاع األسماع َمْقریزی: ص112(

ْسـد 
ُ
ْنصـاری. )اإلسـتیعاب: 308/1 ]قسـمت چهـارم/1529[؛ أ

َ
_ نعیمـان بـن عمـرو بـن رفاعـۀ أ

الغابـه: 36/5 ]352/5[؛ البدایـة و الّنهایـه: 70/8 ]76/8[(

 128-123/8 نخسـت:  چـاپ  کتـاب:  )همیـن  عثمـان.  مـادرِی  بـرادِر  عقبـه،  بـن  ولیـد   _

)183 -176 /8 [

یک بار بیعت کردن ابن عمر  و بار دیگر بیعت نکردنش

ی را از بیعت  ایـن اسـت سـطح فکـر ابن عمـر که در فهـم حقایق کندذهن بود و همیـن و

کـه حّتی تا روز  بـا موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ص؟ بازداشـت و بـه بیعت با عثمان واداشـت؛ بیعتی 

کـه همـۀ صحابـه، جز چند تن انگشـت شـمار، بر خلیفه خشـم گرفتند،  ی و پـس از آن  قتـل و

کـه عثمـان را برانگیخـت تـا خـود را به کشـتن دهد؛  از آن دسـت نکشـید. همیـن ابن عمـر بـود 

کـه در أنسـاب األشـراف بـالذری )76/5 ]194/6[( از نافـع، از عبـداهلل بـن عمـر آمـده اسـت:  چنـان 
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گفـت: ›مغیـرة بـن اخنـس مـرا پیشـنهادی داده؛ رأیـت  کـه بـه مـن  »عثمـان در محاصـره بـود 

تـو را  گفـت: ›گوید:“ایـن مـردم برکنـاری  گفتـم: ›چـه پیشـنهادی؟‹  در بـارۀ آن چیسـت؟‹ 

گفتـم:  گـذار!”‹  کار را بـه آنـان وا کشـت. پـس  گـر چنیـن نکنـی، تـو را خواهنـد  می خواهنـد. ا

کـرد؟‹ گفت: ›نه.‹  کنـاره نگیـری، بیش از کشـتنت با تـو کاری خواهند  گـر  ›گمـان می کنـی ا

کسـانی بـر  کـه هـرگاه  کـه ایـن سـّنت را در اسـالم بنیـان نگـذاری  گفتـم: ›رأی مـن آن اسـت 

کـه خداونـد بـر تنـت پوشـانده، از تـن  گیرنـد، او را برکنـار سـازند. جامـه ای را  امیرشـان خشـم 

بیرون نکن!‹«

کـه در روایتـی آمـده، عثمـان بـر بـاالی بام به مردم نگریسـت و  در پـی همیـن رأی، چنـان 

گفـت:  یم.« و او  کـه یکـی از ایشـان می گویـد: »او را نمی ُکشـیم؛ بلکـه برکنـارش می سـاز شـنید 

»برکناری ام، هرگز؛ اّما قتلم، شاید!«

کنـاره نگیـرد، از بیـم آن  کـه  ایـن پسـت ترین رأی ابن عمـر بـود؛ زیـرا فرمانـش بـه عثمـان 

کاری تبدیـل بـه قاعـده شـود و در صـورت برکنـار نشـدنش نیـز بـه قاعـده ای  کـه چنـان  بـود 

بـود. در هـر دو  از برکنـاری زشـت تر  بـه قتـل خلیفـه می انجامیـد و  کـه  دیگـر تبدیـل می شـد 

یخـت و اّبهـت خالفـت از میـان می رفـت؛ اّمـا زنـده مانـدن  حـال، شـکوه حکومـت فرومی ر

کـه فتنه هـا برانگیختـه شـود و پـس از قتـل عثمـان،  کم پیامدتـر از آن بـود  بـا برکنـاری بهتـر و 

کـه آن زنشـان  کسـانی  گذارندگانـش بـه فتنـه برخیزنـد؛ همـان  قاتـالن و تحریک گـران و تنهـا 

کـه خدایش بُکشـد!« و سـپس در پـی خون خواهی  می گفـت: »ایـن پیرمـرد احمـق را بکشـید؛ 

گرفتنـد و مـردم را بـا  کجـاوۀ آن زن را  کنـارۀ  ی برآمـد. و آن دو تحریک گـر قتـل عثمـان، دو  و

فریـاد خون خواهـی عثمـان تحریـک  می کردنـد و در شـنیدن پـارس سـگان حـوأب، حقیقـت 

کـه در شـام از یـاری عثمـان فرونشسـته بـود تـا او را بـه قتـل  را بـر او پوشـاندند. و آن دیگـری 

کشـید.  لشـکر  صّفیـن  سـوی  بـه  و  نمـود  تجهیـز  را  نظامـی  دسـته های  آن گاه،  و   رسـاندند 

کـه چـون خبـر محاصـرۀ عثمـان  کسـی ]= عمـرو عـاص[ را  کـرد  یـه بـه خـود نزدیـک  و نیـز معاو
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کـه میلـۀ داغ زنـی در آتـش اسـت، خـر بـاِد شـکم  گفـت: »منـم ابوعبـداهلل؛ در حالـی  را شـنید، 

کـه در  کـه در همـان حـال  گفـت: »منـم ابوعبـداهلل  درمی کنـد!« و چـون خبـر قتلـش را شـنید، 

یـه بـه  گفـت و سـپس همـراه معاو کشـتم!«1 او ایـن سـخنان را  وادی سـباع بـودم، عثمـان را 

کـه خـوارج در نهـروان  خون خواهـی عثمـان برجسـت! از نتایـج ماجـرای صّفیـن نیـز آن بـود 

کشـتار عظیمی در میان انبوه صحابه و تابعین و بزرگان  کشـته شـوند و در پی این آشـوب ها 

مناطـق و سـران قبایـل و مسـلمانان شایسـته رخ داد. آیـا همـۀ ایـن تباهی هـا چیـزی جـز نتایج 

گر خلیفه به اشـارۀ مغیرة  کـه بـا خلیفـۀ مقتول در میان نهـاد. ا همـان رأی ناپختـۀ ابن عمـر بـود 

کنـار آمـده بـود و مصالحـه می کرد و برکنار می شـد، در گوشـۀ خانه اش  بـن اخنـس بـا آن مـردم 

می ماْنـد  آبـاد  مسـلمانان  خانه هـای  و  نمی شـد  برپـا  فتنـه ای  و  آشـوب  دیگـر  و   می نشسـت 

کنده نمی گشت. و فتنه ها در سرزمین ها پرا

گویـد: »آشـوب در همـه  ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 10/13 ]13/13 و 51[( 

گشـت. جنـگ جمـل و صّفیـن رهـاورد قتـل عثمـان بـود و نبـرد نهـروان نتیجـۀ  کنـده  جـا پرا

گونـۀ مسـتقیم و یـا  کـه در آن روزگار رخ داد یـا بـه  حکمّیـت در صّفیـن؛ و هـر جنـگ و سـتیزی 

به واسطه، از همان ناشی شد.«

گویـد: »پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ عثمـان فرمـوده بـود: ›او را بالیـی خواهـد  همـو )همـان: 42/13( 

کـه بـرای عثمـان رخ داد و در جمـل و صّفیـن و از آن پـس میـان  رسـید.‹ و ایـن همـان قتلـی بـود 

صحابه  فتنه ها صورت پذیرفت.«

کـردن و نکردنـش دلیلـی نمی شناسـیم، مگـر آن چه  کار ابن عمـر در بیعـت  مـا بـرای ایـن 

ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخاری: 19/5( برایش تراشـیده اسـت: »ابن عمر از خالفت 

ی بیعـت ننمـود _ چنان چه مشـهور اسـت و در خبرهای صحیح  علـی یـاد نمی کـرد؛ زیـرا بـا و

ی اختـالف صـورت پذیرفـت. ابن عمـر بـر آن  کـه در بیعـت بـا و آمـده اسـت _ بدیـن سـبب 

کتاب )154/2؛ 136/9-139( گذشت. 1. بنگرید به آن چه در همین 

24/10
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ی،  کسـی اجمـاع نکننـد، نبایـد بـا او بیعـت نمـود؛ و از همیـن رو کـه هـرگاه مـردم در بـاره  بـود 

یـه و سـپس  بـا ابن زبیـر و عبدالملـک در حـال اختالفشـان بیعـت نکـرد، اّمـا بـا یزیـد بـن معاو

عبدالملـک بـن مـروان، البّتـه پـس از قتـل ابن زبیـر، بیعـت نمـود.«

همـو )همـان: 165/13 ]195/13[( گویـد: »در آن مـّدت عبـداهلل بـن عمـر از بیعـت بـا ابن زبیـر 

یـد، چنـان کـه از بیعت با علی یـا معاویه نیز خـودداری کرده بود؛  یـا عبدالملـک خـودداری ورز

کردند،  که با حسـن بن علی صلح نمود و مردم در باره وی اجماع  گاه  اّما سـپس با معاویه آن 

یـه بـه همیـن دلیـل بـا پسـرش یزیـد بیعـت نمـود. آن گاه، از  بیعـت نمـود. نیـز پـس از مـرگ معاو

کشـته شـد و همـۀ  یـد تـا ابن زبیـر  کـه در بـاره وی اختـالف بـود، خـودداری ورز کسـی  بیعـت بـا 

قـدرت بـه دسـت عبدالملـک افتـاد؛ پس بـا او بیعـت نمود.«

م را بپوشـاَند و مردمی 
ّ
کـه ابن َحَجـر آورده تا حقیقت های مسـل ایـن، دلیلـی اسـت باطـل 

ی ایـن سـخن را از آن خبـر برگرفتـه که چون عبداهلل بـن عمر از بیعت  نـادان را بفریبـد. شـاید و

گفـت: »بیعـت  ی  بـا علـی؟ع؟ سـر بـاززد، علـی فرمـان داد تـا او را بیاورنـد و چـون آمـد، بـه و

کـه همـۀ مـردم بیعـت نماینـد.« علـی؟ع؟ بـه  گاه  کـن!« او پاسـخ داد: »بیعـت نمی کنـم تـا آن 

گفت: »ضامن نمی سپارم.«  ی.«  که ]از مدینه[ بیرون نرو گفت: »پس مرا ضامنی بسپار  ی  و

یانـه و شمشـیر تـو در امـان دیـده اسـت؛ مـرا  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! او خـود را از تاز اشـتر 

ی را آزاد  گفـت: »مـن بیعـت بـا اجبـار را از او نمی خواهـم. و گردنـش را بزنـم!« علـی  گـذار تـا  وا

کـودک بـود، بدُخلـق بـود و  کـه  گاه  گفـت: »آن  یـد!« چـون بازگشـت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گذار

کـه ابن عمـر روز دوم نـزد علـی  کـه بـزرگ شـده، اخالقـش زشـت تر اسـت!« در خبـر آمـده  کنـون  ا

گفـت: »مـن دلسـوز و خیرخـواه تـو هسـتم. همـۀ مـردم بـه بیعـت بـا تـو راضـی نیسـتند.  آمـد و 

گـذاری!«  وا مسـلمانان  میـان  شـورا  بـه  را  خالفـت  و  بیندیشـی  خـود  دیـن  بـه  اسـت  خـوب 

علـی؟ع؟ گفـت: »وای بـر تـو! آیـا آن چـه رخ داد، خواسـت مـن بـود؟ آیـا ندیدی مـردم با من چه 

کردنـد؟ ای احمـق! برخیـز؛ تـو را بـا ایـن سـخنان چـه کار؟« پـس ابن عمـر بیـرون آمـد. روز سـوم 
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مـردم  کـردن  بدبیـن  بـا  تـا  رفـت  مّکـه  سـوی  بـه  »ابن عمـر  گفـت:  و  آمـد  علـی؟ع؟  نـزد   کسـی 

و دل چرکیـن سـاختن آنـان بـه تـو، بـر ضـد تـو اقـدام نمایـد.« علـی فرمـان داد تـا بـه دنبـال او 

ی آمـد و در مـورد ابن عمـر التمـاس و تضـرع نمـود و از او  بفرسـتند. دختـرش اّم کلثـوم نـزد و

گزینـد. او را نـه  تـا آن جـا سـکونت  ی بـه مّکـه رفتـه  چنیـن خواسـت: »ای امیرالمؤمنیـن! و

کـه ابن عمـر پسـِر شـوهرش بـود، از  کارهـا اسـت.« پـس از آن جـا  قدرتـی اسـت و نـه مـرد ایـن 

ی بپذیـرد. علـی نیـز پذیرفت و از فرسـتادن به  پـدرش علـی خواسـت تـا شـفاعتش را در بـارۀ و

دنبـال ابن عمـر دسـت کشـید و گفـت: »او را وانهیـد تـا هـر چـه خواهـد، بکنـد!« )جواهـر األخبـار 

صعدی، چاپ شده در دنبالۀ البحر الّزّخار: 71/6(

ی بـا ابوبکر بیعت نکرد،  ای اّمـت محّمـد؟ص؟ ! بـا مـن بیایید تا از ابن عمر بپرسـیم: مگر و

کـه مـردم در بـاره او اجمـاع نکـرده بودنـد و بیعتـش بـا دو یـا چهـار یـا پنـج تـن تحّقـق  حـال آن 

یافـت؛ چنـان کـه در همیـن کتـاب )چـاپ اول: 141/7( گذشـت؟

کندگـی  کـه تـا امـروز نیـز مایـۀ پرا در بـارۀ بیعـت بـا ابوبکـر اختـالف بسـی سـخت تر بـود 

بـود. سـپس برخـی را تهدیـد  از نزدیـک شـاهد ایـن ماجـرا  اّمـت شـده اسـت. خـود ابن عمـر 

کار بـا نقشـۀ پنهـان  کردنـد و موافقـت ایشـان را بـه دسـت آوردنـد. ایـن  گروهـی را تطمیـع  و 

کـه در همین  همدسـتان ]توطئـه کننـدگان[ خالفـت و پـس از کارهایـی ننگیـن تثبیـت یافـت 

کتـاب )74/7-87( بـدان اشـاره شـد؛ اّمـا دل هـای مـردم شایسـته از ایـن بیعـت و آن خلیفـه 

کـه علـی؟ع؟ بـرای خالفـت ماننـد قطـب میانـۀ  کینـه بـود و خـود او هـم می دانسـت  سرشـار از 

آسـیاب اسـت و ]دانـش و معرفـت هماننـد[ سـیل از او سـرازیر می شـود و هیـچ پرنـده ای بـه 

نمی رسـد. بلندایـش 

ی تنهــا بــا انتخــاب ابوبکــر صــورت پذیرفــت. » شــگفتا! در  و اّمــا پــدرش؛ خالفــت و

کننــد،  کــه بیعت شــان بــا وی را فســخ  کــه در زمــان حیــات خــود از مــردم می خواســت  حالــی 

گاه خالفــِت پــس از مرگــش را بــرای دیگــری منعقــد ســاخت. چه ســخت دو پســتان ماده شــتر  نــا
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خالفــت را میــان خــود تقســیم نمودنــد. پــس ]بــا ایــن کار[ خالفــت را در جایــی خشــن و ناهمــوار 

قــرار داد کــه زخمــش عمیــق اســت و لمســش زبر و خشــن و خطــا و لغــزش در آن و پوزش خواهی 

گرفتنــد و  کننــدۀ خلیفــه خشــم  کــه مــردم بــر ایــن تعییــن  از آن بســیار�«1 ایــن در حالــی بــود 

کــم  کــه مــردی درشــت خوی و تندرفتــار را بــر مــا حا گفتنــد: »بــه پــروردگارت چــه پاســخ دهــی 

ی پیوند دادند. کردیم، مردم را به و که یاد  نمودی؟« سپس همان عوامل 

و اّما ماجرای شـورا، و چه دانی که ماجرای شـورا چه بود؟! پس، از شمشـیر عبدالّرحمان 

بن عوف بپرسـید که آن روز کسـی جز وی شمشـیر نداشـت؛ و این سـخنش را خطاب به علی 

گردنـت را می زنـم!« یـا ایـن سـخنش را: »راهـی بـر خویشـتن  کـن، وگرنـه  یـد: »بیعـت  بـه یـاد آور

کیـف یبایـع اإلمـام:  بـاب  البخـاری:  کـه بخـاری و طبـری و جـز آن دو )صحیـح  نگشـای _ چنـان 
 25/1 الّسیاسـة:  و  اإلمامـة  238[؛  و   233/4[  40 و   37/5 الملـوک:  و  مـم 

ُ
األ یـخ  تار ]2635/6[؛   208/10

یـخ: 30/3 ]223/2[؛ الّصواعـق المحرقـه: ص36 ]ص106[؛ فتـح البـاری بشـرح  ]31/1[؛ الکامـل فـی الّتار

یخ الخلفاء سیوطی: ص102 ]ص143[( آورده اند و ابن ُقَتیبه  صحیح البخاری: 168/13 ]197/13[؛ تار

کـه علـی خشـمگینانه بیـرون شـد،  گاه  کـه آن راه جـز شمشـیر نیسـت!« یـا آن  افـزوده اسـت: _ 

کن؛ وگرنه با تو می جنگیم!« )أنسـاب األشـراف  گفتند: »بیعت  اصحاب شـورا در پی او آمدند و 

گفـت: »چـه هنـگام مـردم مـرا بـا خلیفـۀ  کـه  بـالذری: 22/5 ]128/6[( یـا سـخن امیرالمؤمنیـن 

کسـان ]پنـج عضـو شـورا[ همگـن  کـه مـن امـروز بـا ایـن  نخسـتین برابـر پنداشـتند تـا جایـی 

گـردم؟ اّمـا چـون آنـان فـرود آمدنـد، مـن نیـز فـرود آمـدم؛ و چـون پریدنـد، مـن نیـز پریدم. سـپس 

دیگـری  و  گردانـد  ی  رو مـن  از  کینـه اش  خاطـر  بـه  ابی وّقـاص[  بـن  ]= سـعد  ایشـان  از  یکـی 

]= عبدالّرحمـان بـن عـوف[ نیـز بـه سـبب دامـادی و خویشـاوندی اش بـا عثمـان، از مـن رخ 

کتاب: 81/7 � کارهای زشت دیگر ... .« بنگرید به: همین  برتافت؛ با 

اّمـا بـه خـالف اّدعـای ابن َحَجـر، ابن عمـر هیـچ یـک از این هـا را اختـالف در خالفـت آن 

کتـــاب )81/7؛ ]نهـــج البالغـــه: ص48[(  1. جمله هایـــی اســـت از موالمـــان امیرالمؤمنیـــن در خطبـــۀ شقشـــقّیه. بـــه همیـــن 
بنگریـــد.

26/10



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 44

ی شمشـیر  یـه کـه کارش پـس از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ با نیرو کسـان نمی شـمارد و نیـز در بـارۀ معاو

کینه به دل داشتند. این سعد  گشت و تا واپسین لحظۀ حیاتش مردم از او  و تطمیع استوار 

کـه از بیعت  بـن ابی وّقـاص، یکـی از ده تـِن بشـارت یافته و از مردان شـورای شـش نفره، اسـت 

یـه به او گفـت: »چرا جز  ی درآمـد و گفـت: »درود بـر تـو ای پادشـاه!« معاو بـا او سـر بـاززد و نـزد و

گر ما  ایـن نگفتـی، شـما مؤمنـان هسـتید و مـن امیر شـمایم!« سـعد گفـت: »آری؛ چنین بـود، ا

تـو را بـر خـود امیـر سـاخته بودیـم!« _ در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »مـا مؤمنـان هسـتیم؛ اّمـا تـو 

کـه کسـی گویـد: ›سـعد از قریـش  یـه گفـت: »بـه مـن نرسـد  را بـر خـود امیـر نسـاخته ایم!« _ معاو

ی چنیـن و چنـان کنـم! همانـا سـعد در نیـکان قریش جـای دارد و  کـه بـا و نیسـت.‹ مگـر ایـن 

یخ مدینة دمشـق: 251/5؛ 106/6 ]359/20[( م اسـت.« )تار
ّ
نسـبش مسـل

یـارو می شـود و حّجتـش را باطـل می سـازد.  یـه رو کـه بـا معاو نیـز ایـن ابن عّبـاس اسـت 

عبیـداهلل بـن عبـداهلل مدینـی آورده کـه معاویه در سـفر حج از مدینه گذشـت و در مجلسـی که 

 سـعد و عبـداهلل بـن عمـر  و عبـداهلل بـن عّبـاس در آن بودنـد، بـه عبـداهلل بـن عّبـاس روی نمـود 

گفـت: »ای ابن عّبـاس! تـو حـّق مـا را از باطـِل جـز مـا بازنشـناخته ای؛ پـس بـر مـا و نـه بـا مـا  و 

گشـتی! مـن پسـرعموی کسـی هسـتم کـه به سـتم کشـته شـد _ مقصـودش عثمـان بـود _ و برای 

گـر چنین باشـد، این _ به  خالفـت از دیگـران سـزاوارتر بـودم.« ابن عّبـاس گفـت: »خـدای را کـه ا

ابن عمـر اشـاره نمـود _ بـرای خالفـت سـزاوارتر از تـو اسـت؛ زیـرا پیـش از کشـته شـدن پسـرعموی 

یـه پاسـخ داد: »ایـن دو برابـر نیسـتند؛ زیـرا پـدر وی را مشـرکان  کشـته شـد.« معاو تـو، پـدر او 

کـه مسـلمانان  کشـتند و پسـرعموی مـرا مسـلمانان.« ابن عّبـاس گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ایـن 

قاتـل عثمـان بودنـد، تـو را در اسـتدالل، از هدفـت دورتـر می کنـد و بـه گونه ای روشـن تر حجتت 

یـخ مدینـة دمشـق: 107/6 ]360/20[( را باطـل می سـازد.« پـس معاویـه وی را وانهـاد. )تار

بـه  ایـن خبـر  بـه آن اعتـراض نمـود و چـون  و  را رد  یـه  اّدعـای خالفـت معاو نیـز  عایشـه 

کـه اّدعـا دارد مـن شایسـتۀ خالفـت نیسـتم و بـه  گفـت: »شـگفتا از عایشـه  یـه رسـید،  معاو
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ناحـق بـدان رسـیده ام. او را چـه بـه ایـن سـخن؟ خدایـش ببخشـاید! در خالفـت، پـدر همین 

کـه ایـن جـا نشسـته ]مقصـودش حسـن بـن علـی؟امهع؟ بـود[ بـا مـن بـه سـتیز برخاسـت   کسـی 

یـه! آیـا ایـن شـگفت اسـت؟«  گرفـت.« حسـن بـن علـی گفـت: »ای معاو و خداونـد جـان او را 

گاهـت  آ شـگفت تر  چیـزی  از  »آیـا  گفـت:  حسـن  سـوگند!«  خـدا  بـه  »آری؛  گفـت:  یـه  معاو

کـه تـو بـاالی مجلـس نشسـته ای و مـن  گفـت: »ایـن  گفـت: »آن چیسـت؟«  یـه  نکنـم؟« معاو

پیش پای تو!« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 5/4 ]12/16[(

ی دشـمن بودنـد و صـدای اعتـراض  ک بـا و بدیـن سـان، بـزرگان صحابـه در مدینـۀ پـا

کاری بـس زشـت شـنیدند و دیدنـد  گـوش او رسـاندند و از او سـخن شـنیع و  خویـش را بـه 

ابـد جـاودان اسـت.  تـا  کـه  او نگریسـتند  از  را  و بدعـت در دیـن مسـتقیم  تـازه  رفتارهـای  و 

دشـنام  و  حبـس  و  پـرده دری  از  بزرگانـش،  و  شایسـتگان  و  اسـالمی  اّمـت  بـر  جنایاتـی   نیـز 

کـه  کشـتن، از او دیدنـد  کشـیدن و شـکنجه دادن و  گرفتـه تـا زدن و در بنـد  و ناسـزای زشـت 

ی را بیامـرزد _ عمـر بـن عبدالعزیـز را بـه حـال  کـه خداونـد و هرگـز بخشـیده نگـردد و حاشـا 

یده انـد1 _ پـس صالحـان اّمـت محّمـد؟ص؟  کـه در خـواب دیـده اسـت او را آمرز یـد  گذار خـود 

کـرده بود  کـه او را لعـن نمـوده و سـفارش  ی خشـم گرفتنـد؛ زیـرا از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده  بـر و

ی فرمان داده بود و گروهش را ستم پیشـه و تجاوزگر  یـاری اش نکننـد؛ و صحابـه را بـه نبـرد با و

یـه را بـر منبـر مـن  خوانـده و ایـن سـخنش همـه جـا رواج یافتـه و بـر زبان هـا بـود: »هـرگاه معاو

دیدیـد، او را بُکشـید!«

ی: ص10 ]19/1[(2 و نیز آن حضرت؟ص؟ فرموده بود:  ئق ُمَناو )کنـوز الحقائـق فـی حدیـث خیر الخال

»جایگاه خالفت مدینه است و جایگاه سلطنت شام.« )البدایة و الّنهایه: 221/6 ]247/6[(

کـه ابن عمـر در بـاره همـه ایـن امـور ]و حقایـق[ چـه موضعـی داشـت!  کاش می دانسـتم 

1. تفصیل این سخن به خواست خدای تعالی خواهد آمد.

2. آن را ابن عدی ]الکامل فی ضعفاء الرجال: 146/2[ از ابوسـعید و عقیلی از طریق حسـن و سـفیان بن محّمد از طریق 
جابر و جز آنان آورده اسـت. سـخن در بارۀ سـند این خبر به خواسـت خدای تعالی خواهد آمد.
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یشـۀ سـتیز را بخشـکاَند: »پـس از مـن  کـه می توانسـت ر و نیـز در بـارۀ ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ 

بـود[.«  خواهـد  خلیفـه  چنـد  زمـان،  یـک  در  ]و  می شـوند  فـراوان  و  بـود  خواهنـد  خلفایـی 

ی  کار فرمـان دهـی؟« فرمود: »به بیعت کسـی که پیـش از دیگران با و پرسـیدند: »مـا را بـه چـه 

کنیـد و سـپس دیگـری« )صحیـح مسـلم: 17/6 ]119/4[؛ سـنن ابن ماجـه: 204/2  کردیـد وفـا  بیعـت 
إلـی جامـع  از بخـاری و مسـلم؛ تیسـیر الوصـول  تألیـف بیهقـی: 144/8بـه نقـل  الّسـنن الکبـرٰی  ]958/2[؛ 

ی: 360/9(
ّ
صـول: 35/2 ]42/2[ نیـز بـه نقـل از بخاری و مسـلم؛ مسـند احمـد: 297/2 ]576/2[؛ الُمحل

ُ
األ

و نیـز فرمـود: »هـرگاه بـا دو خلیفـه بیعـت شـود، دومـی را بُکشـید!« )صحیـح مسـلم: 23/6 
]128/4[؛ المسـتدرک علی الّصحیحین: 156/2 ]169/2[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 144/8؛ الِفَصل 

صول: 35/2 ]42/2[(
ُ
ی: 360/9؛ تیسیر الوصول إلی جامع األ

ّ
فی الملل و النحل: 88/4 ؛ الُمحل

و هـم فرمـود: »شـرها و تباهی هایـی رخ خواهـد داد. پـس هـر که خواهد وضـع و حال این 

کـه خواهـد  ی را بـا شمشـیر بزنیـد، هـر  کنـد، و کندگـی  کـه در اتحـاد اسـت، دچـار پرا اّمـت را 

المسـتدرک علـی  )صحیـح مسـلم: 22/6 ]127/4[؛  بکشـید!«  را  »او  دیگـر:  در عبـارت  و  باشـد!« 

الّصحیحین: 152/2 ]169/2[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 168/8 و 169(

گسـیختن اّتحـاد  و نیـز فرمـود: »هـرگاه بـر یـک مـرد همداسـتان شـده اید و دیگـری بـرای 

کنـدن جماعتتـان بـر شـما درآیـد، او را بکشـید!« )صحیـح مسـلم: 23/6 ]127/4[؛ الّسـنن  و پرا

ـی: 360/9(
ّ
صـول: 35/2 ]42/2[؛ الُمحل

ُ
الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 169/8؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

بـا  کـه  کـه آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هـر  و از طریـق عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص رسـیده 

ی تفکـر[ را بـه او  کنـد و محصـول دسـت ]= قـدرت بـازو [ و ثمـرۀ دلـش ]= نیـرو امامـی بیعـت 

گـر دیگـری آیـد و بـا آن امام  کـه می توانـد همین هـا را بـه او بدهـد؛ پـس ا ببخشـد، بایـد تـا آن جـا 

گردنـش را بزنیـد!« بسـتیزد، 

عبدالّرحمـان بـن عبـدرب گویـد: »بـه عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص نزدیـک شـدم و گفتـم: 

›تو را به خدا سـوگند می دهم! آیا خودت این را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی؟‹ وی با دسـتانش 

)43(

28/10



47 گانه بازماندۀ پژوهش در بارۀ افتخارات خلفای سه 

بـه دو گـوش و قلبـش اشـاره نمـود و گفـت: ›دو گوشـم این سـخن را شـنید و قلبـم آن را دریافت 

نمـود.‹ بـه وی گفتـم: ›ایـن پسـرعمویت معاویـه اسـت کـه مـا را فرمـان می دهد تا امـوال خویش 

که خداوند؟زع؟  کنیم[ و یکدیگر را بکشیم؛ حال آن  را میان خود به باطل بخوریم ]= رباخواری 

کـه ایمـان آورده ایـد، مال هـای خـود را در میـان خودتـان بـه نـاروا و ناشایسـت مخوریـد،  فرمایـد:“ای کسـانی 

کت و تباهی  که بازرگانیی با خشـنودی همدیگر باشـدو خود ]و یکدیگر[ را مکشـید و دسـتخوش ها مگر این 

گفـت: ›در  کـه خـدا بـه شـما مهربـان اسـت  .” ]نسـاء/29[‹ قـدری سـکوت نمـود و سـپس  مسـازید؛ 

کـن!‹« )صحیـح مسـلم: 18/6  اطاعـت خـدا از او فرمـان ببـر و در معصیـت خـدا از او سـرپیچی 

ـی: 360/9(
ّ
]120/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 169/8؛ سـنن ابن ماجـه: 467/2 ]1306/2[؛ الُمحل

گوید: »این  ی )شـرح صحیح مسـلم ]234/12 و 231[( _ در حاشـیۀ إرشـاد الّسـاری )43/8( _  نوو

ی آمـد، گردنـش را بزنیـد!‹ معنایش این  گـر دیگـری بـه سـتیز بـا و کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ا

گـر جـز بـا جنـگ و نبـرد رانـده  اسـت: فـرد دوم را برانیـد؛ زیـرا بـر امـام شـورش نمـوده اسـت. و ا

کشـتن او روا اسـت و خون بهایـی  گـر جنـگ بـه قتلـش انجامـد،  ی بجنگیـد؛ و ا نشـد، بـا و

ی در نبردش ظالم و متجاوز است.« ندارد؛ زیرا و

یـه اسـت  گفتم:“ایـن پسـرعمویت معاو او  گویـد: »ایـن سـخن عبدالّرحمـان: ›بـه  همـو 

کـه ... .”‹ بدیـن معنـا اسـت کـه عبدالّرحمـان چون سـخن عبـداهلل بن عمرو بن عـاص و بیان 

که این  روایت حرمت سـتیز با خلیفۀ نخسـت و جواز قتل فرد دوم را شـنید، به این باور رسـید 

که بیعت  که با علی؟ضر؟ به سـتیز برخاسـته، حال آن  اوصاف بر معاویه منطبق می شـود، زیرا 

 علـی پیش تـر صـورت پذیرفتـه بـود. پـس بـه ایـن بـاور رسـید کـه هزینـه کـردن معاویه برای سـپاه 

کردن و جنگیدن با او، از مصادیق اکل مال به باطل و قتل  و پیروانش در نبرد با علی و پیکار 

نفـس ]=آدم کشـی[ اسـت؛ زیـرا نبـردی اسـت بـه دور از حـق و کسـی بـرای چنیـن نبـردی سـزاوار 

دریافت مبلغی نیسـت1�«

1. بـر خـالف توجیـه نـووی، مقصـود عبدالرحمـن از ایـن کـه گفت: »ما را فرمـان می دهد تا اموال خویـش را به باطل بخوریم 
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گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›پـس از مـن خلفایـی خواهنـد بـود  همـو )همـان: 40/8( 

و فـراوان می شـوند ]و در یـک زمـان چنـد خلیفـه خواهـد بـود[.‹ معنایـش ایـن اسـت: هـرگاه با 

خلیفـه ای پـس از خلیفـۀ دیگـر بیعـت شـود، همـان بیعـت فرد نخسـت صحیح اسـت و باید 

بـه آن پایبنـد بـود؛ و بیعـت فـرد دوم باطـل و پایبنـدی به آن حرام اسـت و آن فرد نیز روا نیسـت 

گاه  کـه پایبنـدی بـه آن را خواسـتار گـردد؛ خـواه بیعت کنندگان با فرد دوم از بیعت نخسـت آ

بـوده باشـند و خـواه نـه؛ خـواه هـر دو در یـک سـرزمین باشـند یـا در دو سـرزمین و یـا یکـی در 

سـرزمین امـام پیشـین _ کـه ]بـه مـرگ یـا عـزل[ کنـار رفتـه _ باشـد و دیگـری در جای دیگـر. این 

کـه اصحـاب مـا ]از اهـل سـنت[ و بیشـینۀ دانشـوران بـر آننـد. اّمـا برخـی  اسـت رأی درسـت 

کـه در سـرزمین امـام پیشـین باشـد. برخـی دیگـر گفته اند:  گفته انـد: بیعـت از آِن کسـی اسـت 

میـان آن دو بـه قرعـه حکـم می شـود. ایـن هـر دو رأی باطـل اسـت. دانشـوران همداسـتانند که 

در یـک روزگار بـا دو خلیفـه بیعـت نتـوان کرد، خواه سـرزمین اسـالم گسـترده باشـد و خواه نه. 

گویـد: › اصحـاب ما ]از  امـام الحرمیـن )اإلرشـاد ]ص525؛ چـاپ کتاب فروشـی خانجـی: ص357[( 

کـه بـا دو تـن بیعت نتوان کرد. باور من آن اسـت که در یـک قلمرو چنین  اهـل سـنت[ بـر آننـد 

گر میان دو امام فاصلۀ بسـیار باشـد، شـاید  بیعتی روا نباشـد؛ و این باور همگان اسـت. اّما ا

کـه چنیـن بیعتـی روا اسـت؛ هرچنـد ایـن سـخن قطعـی نیسـت.‹ مـازری ایـن  گفـت  تـوان 

گـزارش نمـوده که مقصـودش همین امام الحرمین اسـت؛  سـخن را از برخـی اصولیـان متأّخـر 

کـه  و ایـن سـخنی اسـت تبـاه و مخالـف بـا بـاور پیشـینیان و پسـینیان و نیـز ظاهـر احادیـث 

اطالق دارند. و خدا داناتر است.«

ی  پــس بــر پایــۀ ایــن ســخنان صریــح، ابن عمــر بایــد بــا علــی بیعــت می نمــود و از بیعــت و

یــان و اصحــاب بیعــت شــجره، همگــی پیش تــر  کــه مهاجــران و انصــار و بدر فرونمی نشســت 

گویــد:  ی بیعــت نمــوده بودنــد. ابن َحَجــر )فتــح البــاری لشــرح صحیــح البخــاری: 5/7 ]72/7[(  بــا و

یافته بـود و همین امر  و یکدیگـر را بکشـیم.« آن اسـت کـه وی از سـخن عبـداهلل بـن عمـرو، وجـوب اطعـات از معاویه را در
مایـۀ تعجبـش را فراهـم کـرده بـود کـه چگونه معاویه بر خـالف حکم خداوند، حکـم می کند! )ن.(
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»بیعــت بــا علــی بــرای خالفــت بــه دنبــال قتــل عثمــان در روزهــای آغازیــن مــاه ذی حّجــه بــه 

ســال 35 صــورت پذیرفــت و مهاجــران و انصــار و همــۀ حاضــران ]در مدینــه[ بــا او بیعــت 

ــات و [ نواحــی نوشــت  ــه همــۀ ]والی ی از آن[ را ب ــد و خبــر بیعتــش ]و درخواســت پیــرو  نمودن

کــه ســپس میانشــان آن ماجراهــا  یــه در میــان مــردم شــام  و همــگان آن را پذیرفتنــد، مگــر معاو

رخ داد.«

گر همـراه دین  یده بـود، ا ک شـور کـه بـر امـام پـا یـه بجنگـد  ابن عمـر وظیفـه داشـت بـا معاو

کـه  ک؟ص؟ ایمـان داشـت. حّتـی چنـان  و پیـرو قانـون آن و راه روشـنش بـود و بـه آوردۀ پیامبـر پـا

گر پـاداش و کیفر و بهشـت  عبـداهلل بـن هاشـم ِمْرقـال گفتـه، ابن عمـر چنیـن وظیفـه داشـت: »ا

یه، پسـر آن هند،  و دوزخـی هـم در میـان نباشـد، جنـگ همـراه علـی بهتر از جنگ همراه معاو

اسـت.« )وقعة صّفیـن: ص405 ]ص357[(

کارشناسـان صالـح اّمـت ]و اهـل حـّل و عقـد[ در بیعـت بـا علـی  چـه هنـگام دو تـن از 

پایـه نهـاده شـد، چـه  کـه انتخـاب غیرشـرعی  از هنگامـی  امیرالمؤمنیـن اختـالف ورزیدنـد: 

هنـگام همچـون زمـان بیعـت بـا علـی؟ع؟ همـۀ اّمـت بـر بیعـت بـا خلیفـه همداسـتان شـدند؟ 

کـه  نبودنـد  عثمانـی  کناره گیـران  مشـتی  جـز  علیـه _   اهلل  سـام   _ وی  بـا  بیعـت  از  فرونشسـتگان 

کتـاب  کـه در همیـن  بـود؛ چنـان  ابن عمـر  و هشتمینشـان  تـن می رسـید  بـه هفـت  شمارشـان 

گروهی کم شـمار فروتر از ده تن، اجماع  که بیعت  )143/7( گذشـت. پس چه چیز سـبب شـد 

و همداسـتانی در بیعـت بـا ابوبکـر شـمرده شـود و پیـروی از آن هـا بـر ابن عمـر واجـب و دوری از 

گردد؛ اّما اجماع مهاجران و انصار و بزرگان سـرزمین ها از اّمت اسـالمی برای  ایشـان بر او حرام 

بیعـت بـا علـی امیرالمؤمنیـن نادیـده گرفتـه شـود و واپـس مانـدن چنـد تـن انگشت شـمار، مایۀ 

گردد؟ اختالف و خالف اجماع دانسته 

کتــاب و ســّنت در ماجــرای خالفــت تــن نمــی داد، ســخن  گــر ابن عمــر بــه حکــم  کاش ا

یــان زنــده باشــد،  کــه یکــی از بدر گاه  گفتــه بــود: »تــا آن  کــه  پــدرش را می شــنید و می پذیرفــت 
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 خالفــت از آِن ایشــان اســت؛ و ســپس اهــل ُاحــد؛ و آن گاه، فــالن و بهمــان؛ و آزاد شــدگان 

و فرزنــدان آنــان و اســالم آوردگان پــس از فتــح مّکــه را ســهمی از خالفــت نباشــد!« )الطبقــات 
البخــاری:  لشــرح صحیــح  البــاری  فتــح  لیــدن: 248/3 ]342/3[؛  ابــن ســعد: چــاپ  تألیــف  الکبــری 

ْسد الغابه: 387/4 ]212/5[(
ُ
176/13 ]207/13[؛ أ

یـه از شـام  کنیـد، معاو گـر چنیـن  کـه ا یـد؛  گفتـه بـود: »اختـالف نورز نیـز همـو در سـخنی 

پیشـینۀ مسـلمانی تان فضیلتـی  بـرای  و  بـه شـما می تازنـد  یمـن  از  ابی ربیعـه  بـن  و عبـداهلل 

نمی شـمرند. همانا که خالفت شایسـتۀ آزاد شـدگان پس از فتح مکه و فرزندانشـان نیست.« 

]اإلصابـه: 305/2[

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن نیـز در  شـاید همیـن رأی نـزد همـۀ پیشـینیان پذیرفتـه بـوده 

یـه، بـدان احتجـاج نمود: »بدان که تو از آزاد شـدگان پس از فتح مکه ای  نامـۀ خویـش بـه معاو

کـه خالفـت بـرای ایشـان روا نیسـت و پیمـان امامـت بـا آنـان بسـته نمی شـود و در شـورا راه 

ندارنـد.« )اإلمامـة و الّسیاسـة: ص71 و در چـاپ دیگـر: ص81 ]82/1[؛ الِعقـد الفریـد: 233/2 و در چـاپ 
دیگـر: ص284 ]136/4[؛ نهـج البالغـه: 5/2؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابـن  ابی الحدیـد: 248/1؛ 300/3 

)]36/14 ]76/3؛ 

کسـی  کـه  کار؛  از خالفـت چـه  کـردن  یـاد  بـه  را  »تـو  نوشـت:  یـه  بـه معاو ابن عّبـاس  نیـز 

نیسـتی جـز آزاد شـده فرزنـد آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه؛ و خالفـت از آِن مهاجـران پیشـگام 

اسـت و آزاد شـدگاِن پس از فتح مکه از آن سـهمی ندارند.« )اإلمامة و الّسیاسـة: 85/1 و در چاپ 

دیگـر: ص97 ]100/1[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 289/2 ]66/8[( و در عبـارت دیگـر: 

»خالفـت سـزاوار نباشـد مگـر اهـل شـورا را؛ و تـو را بـه خالفـت چـه کار؟ تو آزاد شـدۀ اسـالم پس 

کشـتگان بـدر1 هسـتی.« از فتـح مکـه و فرزنـد سـرکردۀ احـزاب و زادۀ خورنـدۀ جگـر 

را هیـچ  یـه  آمـده اسـت: »معاو ابوموسـی اشـعری هـم  بـه  ابن عّبـاس خطـاب  گفتـار  در 

1. در اإلمامة و الّسیاسه چنین است؛ اّما درسِت آن »کشتگان ُاحد« است.)غ.(
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صفتی نیسـت که با آن سـزاوار خالفت باشـد. ای ابوموسـی! بدان که او آزاد شـدۀ اسـالم پس 

از فتـح مکـه اسـت و پـدرش سـرکردۀ احـزاب بـود و مّدعـی خالفـت بـدون مشـورت و بیعـت 

است!« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 195/1 ]246/2[(

یه نوشـت: »خطایی بزرگ مرتکب شـدی و در این  مسـور بـن مخرمـه در نامـه ای1 بـه معاو

کـردی و تیرت را به هدف نزدی و از جایی دور و نامناسـب به  کـه از مـا یـاری خواسـتی، خطـا 

یه! تو آزاد  سـوی آن ]= یـاری خواسـتن[ دسـت دراز نمـودی. تـو را بـه خالفـت چـه کار، ای معاو

کـه نـزد مـا هـوادار   شـدۀ پـس از فتـح مکـه  ای و پـدرت از احـزاب بـود؛ پـس از مـا دسـت بشـوی 

و یاوری نداری.« )اإلمامة و الّسیاسـة: 75/1 و در چاپ دیگر: ص85 ]89/1[(

یه آمده اسـت: »فرزند  کـه از صحابـه بود _ بـا معاو در گفـت و شـنود سـعنة بـن عریـض2 _ 

کـه تو آزاد شـدۀ پـس از فتح  رسـول خـدا؟ص؟ را از خالفـت بازداشـتی! تـو را بـا خالفـت چـه کار؛ 

مکـه فرزنـد آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه هسـتی؟« همـۀ ایـن سـخن بـه خواسـت خـدای تعالی 

خواهـد آمد.

کـه از صحابـه بـود _ بـه سـرزنش ابوهریـره و ابـودرداء  عبدالّرحمـان بـن غنـم اشـعری3 _ 

یـه را نـزد علـی؟ضر؟ بـرده، در حـال بازگشـت بودنـد.  کـه آن دو پیغـام معاو گاه  پرداخـت، آن 

کـه  کاری را  یکـی از سـخنانش بـه آن دو ایـن بـود: »شـگفتا از شـما دو تـن! چگونـه بـر شـما 

گذارد؟ خوب  انجـام دادیـد، روا گشـت و از علـی می خواهیـد تـا خالفـت را بـه شـورا ]و رأی[ وا

ی بیعـت کرده اند؛ و خشـنودان از  یـان و عراقیـان بـا و کـه مهاجـران و انصـار و حجاز می دانیـد 

یـه را  ی. معاو کننـدگان بـا او، بهتـر از بیعـت نکـردگان بـا و ی، بهتـر از ناخشـنودانند و بیعـت  و

کـه مـردی از  کـه اشـتباه اسـت. ابیاتـی  کتـاب صّفیـن )ص70 ]ص63[( ایـن نامـه بـه عبـداهلل بـن عمـر نسـبت یافتـه  1. در 
انصـار همـراه ایـن نامـه نگاشـته، آن نسـبت را باطـل می سـازد. بـدان بنگریـد.

2. وی سـعنة بـن عریـض بـن عادیـا تیمـاوی منسـوب بـه تیمـاء _ جایـی میـان حجـاز و شـام _ اسـت که برخی نـام خودش 
را سـعیه و نـام پـدرش را غریـض دانسـته اند.)غ.(

3. ابوعمـر )اإلسـتیعاب( گویـد: »وی از فقیه تریـن مـردم شـام بـود کـه همـۀ تابعیـن را در شـام فقه آموخت و ارج و شـأنی واال 
داشت.«

)48(

 خالفــت از آِن ایشــان اســت؛ و ســپس اهــل ُاحــد؛ و آن گاه، فــالن و بهمــان؛ و آزاد شــدگان 

و فرزنــدان آنــان و اســالم آوردگان پــس از فتــح مّکــه را ســهمی از خالفــت نباشــد!« )الطبقــات 
البخــاری:  لشــرح صحیــح  البــاری  فتــح  لیــدن: 248/3 ]342/3[؛  ابــن ســعد: چــاپ  تألیــف  الکبــری 

ْسد الغابه: 387/4 ]212/5[(
ُ
176/13 ]207/13[؛ أ

یـه از شـام  کنیـد، معاو گـر چنیـن  کـه ا یـد؛  گفتـه بـود: »اختـالف نورز نیـز همـو در سـخنی 

پیشـینۀ مسـلمانی تان فضیلتـی  بـرای  و  بـه شـما می تازنـد  یمـن  از  ابی ربیعـه  بـن  و عبـداهلل 

نمی شـمرند. همانا که خالفت شایسـتۀ آزاد شـدگان پس از فتح مکه و فرزندانشـان نیست.« 

]اإلصابـه: 305/2[

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن نیـز در  شـاید همیـن رأی نـزد همـۀ پیشـینیان پذیرفتـه بـوده 

یـه، بـدان احتجـاج نمود: »بدان که تو از آزاد شـدگان پس از فتح مکه ای  نامـۀ خویـش بـه معاو

کـه خالفـت بـرای ایشـان روا نیسـت و پیمـان امامـت بـا آنـان بسـته نمی شـود و در شـورا راه 

ندارنـد.« )اإلمامـة و الّسیاسـة: ص71 و در چـاپ دیگـر: ص81 ]82/1[؛ الِعقـد الفریـد: 233/2 و در چـاپ 
دیگـر: ص284 ]136/4[؛ نهـج البالغـه: 5/2؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابـن  ابی الحدیـد: 248/1؛ 300/3 

)]36/14 ]76/3؛ 

کسـی  کـه  کار؛  از خالفـت چـه  کـردن  یـاد  بـه  را  »تـو  نوشـت:  یـه  بـه معاو ابن عّبـاس  نیـز 

نیسـتی جـز آزاد شـده فرزنـد آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه؛ و خالفـت از آِن مهاجـران پیشـگام 

اسـت و آزاد شـدگاِن پس از فتح مکه از آن سـهمی ندارند.« )اإلمامة و الّسیاسـة: 85/1 و در چاپ 

دیگـر: ص97 ]100/1[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 289/2 ]66/8[( و در عبـارت دیگـر: 

»خالفـت سـزاوار نباشـد مگـر اهـل شـورا را؛ و تـو را بـه خالفـت چـه کار؟ تو آزاد شـدۀ اسـالم پس 

کشـتگان بـدر1 هسـتی.« از فتـح مکـه و فرزنـد سـرکردۀ احـزاب و زادۀ خورنـدۀ جگـر 

را هیـچ  یـه  آمـده اسـت: »معاو ابوموسـی اشـعری هـم  بـه  ابن عّبـاس خطـاب  گفتـار  در 

1. در اإلمامة و الّسیاسه چنین است؛ اّما درسِت آن »کشتگان ُاحد« است.)غ.(

31/10
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کـه او از آزاد شـدگان پـس از فتـح مکـه اسـت و آنـان را خالفـت روا  در شـورا چگونـه راه باشـد؛ 

کار خویـش پشـیمان  نیسـت؛ و خـود و پـدرش از سـرکردگان احـزاب بوده انـد؟« پـس آن دو از 

ْسـد 
ُ
ی توبـه نمودنـد. )االسـتیعاب: در شـرح حـال عبدالّرحمـان: 402/2 ]850/2[؛ أ گشـتند و در برابـر و

الغابه: 318/3 ]487/3[(

یـه گفت: »جز این نیسـت که  صعصعـة بـن صوحـان نیـز در گفتـار خـود خطـاب به معاو

تـو آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه فرزنـد آزاد شـده هسـتی؛ رسـول خـدا؟ص؟ شـما دو تـن را ]پـس از 

فتـح مکـه[ آزاد نمـود. پـس چگونـه خالفـت بـرای آزاد شـدۀ پس از فتـح مکه روا باشـد؟«)ُمروج 
هـب: 78/1 ]52/3[(1

ّ
الذ

یـه، آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه فرزنـد آزاد شـده، چـه جایگاهـی بـرای  بدیـن سـان، معاو

یـه را توجیـه  ی بـا معاو خالفـت دارد و رأی ابن عمـر را چـه اعتبـاری باشـد و چـه چیـز بیعـت و

می کنـد، مگـر دشـمنی اش بـا سـرور عتـرت؟

کدام اجماع بر بیعت یزید؟
بیعـت  تـا  گشـت  مـردان دیـن سـبب  از  اجمـاع درسـت  کـدام  کـه  گفـت  بایـد  سـپس 

بیـرون  را چـون آب دهـان  او  تابعیـن  و  کـه صحابـه  کسـی  باشـد؛  یزیـد صحیـح  بـا  ابن عمـر 

انداختنـد و صالحـان اّمـت دورش افکندنـد و بـه بی شـرمی و بی پروایـی و باده نوشـی و فسـق 

کـه شـاعِر قاضیـان، اسـتاد پولـس سـالمه، )منظومـۀ حماسـی عیـد  و فجـور معـروف بـود، چنـان 

الغدیر: ص217 ]ص226[( آورده است:

اذان  در  از صـــدای خویـــش  و  فراخـــوان  رســـتگاری  بـــه  برافراشـــته ای!  بانـــگ  کـــه  آن  ای 
بـــکاه! صبحگاهـــی 

کنیــزان آوازخــوان نمکیــن مشــغول  کــه از خــدا غافــل و بــه  بــا صاحــب تخــت و تــاج مــدارا ورز 
اســت!

کبر با جرعه ای شراب برابر نیست؛ نزد یزید، هزار اهلل ا

د خواهد آمد.
ّ
1. همۀ این سخن به خواست خدای تعالی در همین مجل
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کســی بــه آن نرســیده و بــا آب خالــص آلــوده  کــه بســیار در ُخــم مانــده و هنــوز لــب  شــرابی بکــر 

نشــده اســت.

کـه امـام باید عـادل باشـد. ُقْرُطبی )الجامـع ألحکام القـرآن: 231/1  همـۀ اّمـت اجمـاع دارنـد 

گویـد: »یازدهمیـن شـرط امامـت، عدالـت اسـت؛ زیـرا میـان اّمـت اختالف نیسـت   )]187/1[

گـردد. نیـز امام باید داناترین مردم باشـد؛ زیرا رسـول خدا؟ع؟ فرمود:  کـه فاسـق نمی توانـد امـام 

ید!‹ در قرآن  کسـانی را شـفیع می سـاز که چه  ›امامانتان شـفیعان شـما هسـتند؛ پس بنگرید 

نیـز طالـوت چنیـن وصـف شـده اسـت: ›همانـا خـدا او را بر شـما برگزیـده و در دانش و تـن فزونی داده 

ی جسـمانی را.« اسـت�‹ ]بقـره/247[ نخسـت دانـش را یـاد کرده و آن گاه، نیرو

گـردد و پـس از بسـتن پیمـان بـه  گفتـه اسـت: »هـرگاه امـام تعییـن  همـو )همـان: 232/1( 

گراید، بیشـینۀ دانشـوران بر آنند که امامتش فسـخ می گردد و با آن فسـق پیدای آشکار،  فسـق 

کـه امـام تنهـا بـه ایـن هـدف منصـوب می شـود که حـدود را  برکنـار می شـود؛ زیـرا ثابـت گشـته 

کار ایشـان  کنـد و امـوال یتیمـان و دیوانـگان را حفـظ نمایـد و بـر  برپـا دارد و حقـوق را اسـتیفا 

کارهـا بازمـی دارد؛  کـه یـاد شـد. اّمـا فسـق امـام او را از انجـام ایـن  کنـد و دیگـر امـوری  نظـارت 

کـه بـرای آن بـه امامـت رسـیده،  گـردد، بـه تباهـِی امـوری  کـه فاسـق امـام  یم  گـر روا شـمار پـس ا

کننـد؛ زیـرا بـه تباهـی ایـن  کـه از آغـاز روا نیسـت بـا فاسـق بیعـت  می انجامـد. آیـا نمی بینیـد 

وظایـف می انجامـد؟ در ایـن جـا نیـز چنیـن اسـت.«

گرفـت،  یـه  بـا یزیـد از معاو کـه ابن عمـر بـرای بیعـت ظالمانـه  آری؛ آن 100000 سـّکه ای 

کسـان  که برای دیگر  کندگی را به همداسـتانی تبدیل نمود؛ چنان  اختالف را به اجماع و پرا

بیعـت  سـوی  بـه  دوان دوان  و  نفس زنـان  پـس  کـرد.  چنیـن  نیـز  طمـع کار  و  آزمنـد  دالالن  از 

یـه بـا فرزنـدش بیعـت نمـود  ی پـس از معاو کـه پیشگامشـان همیـن عبـداهلل بـود. و  شـتافتند 

بزرگـوار  قیام گـر  کـه پیـش چشـمش  آن  فرسـتاد، حـال  و  نوشـت  ی  بـرای و را  بیعتـش   و خبـر 

کـه هـم بـه زیـوِر پیونـد بـا  ک، نـوادۀ پیامبـر، حسـین _ سـام اهلل علیـه _  قـرار داشـت  )50(و فدایـِی پـا
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پیامبر آراسـته بود و هم از شـرافت امامت و دانش شـریعت و خوی پیامبران و فضیلت های 

چشـم نواز؛ و همـو سـرور جوانـان همـۀ مـردم بهشـت بـود که دل ها به سـویش مشـتاق و جان ها 

کـه دروازۀ سـتم را درهم می شـکنند و هرچه  ی افکنـده می شـد، بـا ایـن شـادمانی  بـه جانـب و

را پس از او است، وامی نهند و رد می نمایند.

اّما وی از هیچ کداِم این ها اثر نپذیرفت و آن را خالف نشمرد و سفارش پیامبر بزرگوار؟ص؟ 

که فرموده بود: »همانا این پسـرم، حسـین، در سـرزمینی  را پشـت سـر افکْند و بدان اعتنا نکرد 

کـه آن را شـاهد باشـد، بایـد یـاری اش  گوینـد. هـر یـک از شـما  کربـال  کـه آن را  کشـته می شـود 

کنـد!« ]اإلصابـه: 68/1[ آری؛ ابن عمـر آن نـور چشـم سـتمدیدۀ رسـول خـدا؟ص؟ را یـاری نمود، اّما 

بـا تأییـد بیعـت یزیـد و صحیـح پنداشـتن آن! آن گاه کـه اعضای هیأت اعزامی مدینه از شـام 

ک بـارش  کارهـای زشـت و هال بازگشـتند، می خواسـتند بیعـت خـود بـا یزیـد را بشـکنند؛ زیـرا 

گفتنـد: »مـا از  کـه او از مرزهـای اسـالم بیـرون شـده اسـت. پـس  را دیـده و اعتقـاد یافتـه بودنـد 

کنیـزکان آوازخـوان نـزد وی  کـه دیـن نـدارد؛ بـاده می نوشـد؛ سـاز می نـوازد؛  نـزد مـردی می آییـم 

می نوازنـد؛ بـا سـگان بـازی می کنـد؛ بـا اهـل ذّمـه و جوانـکان بـه شب نشـینی می پـردازد؛ و مـا 

شـما را گـواه می گیریـم کـه وی را از خالفـت برکنار نمودیم.« پس مردم نیـز از آنان پیروی کردند؛ 

اّمـا ابن عمـر ایشـان را از پیمان شـکنی نهـی نمـود.1 ابن فلیـح گویـد: »ابوعمرو بن حفـص بر یزید 

کنـار منبـر  کـرد و جایزه هـای نیکـو بـه او داد. چـون بـه مدینـه بازگشـت،  کرامـش  درآمـد و یزیـد ا

پیامبـر ایسـتاد _ و او مـردی صالـح و مـورد رضایـت و خشـنودی مردم بود _ و گفـت: ›آیا یزید به 

یـه از روی  یـد و آیـا گرامـی ام نداشـت؟ بـه خـدا سـوگند! دیدم کـه یزید بن معاو مـن دوسـتی نورز

یخ مدینة  مسـتی نمـاز را تـرک می کنـد!‹ پـس مـردم در مدینه به برکناری او تصمیم گرفتنـد.« )تار

دمشـق: 280/7 ]18/27[(

کـه او  گواهـی داد  کـه از صحابـه بـود، بـر یزیـد وارد شـد و چـون بازآمـد،  مسـور بـن مخرمـه 

مـم و الملـوک )4/7 ]480/5[(؛ أنسـاب األشـراف َبـالُذری )31/4 ]338/5[(؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح 
ُ
یـخ األ 1. تار

ـد خواهـد آمـد.
ّ
البخـاری )59/13 ]70/13[(. ایـن ماجـرا بـه تفصیـل در همیـن مجل
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کارگـزار خـود نوشـت تـا  فاسـق اسـت و بـاده می نوشـد. ایـن خبـر را بـرای یزیـد نوشـتند و او بـه 

گفـت: مسـور را حـد زنـد. ابوحـّره 
خ و ســفید مشــک بوی می نوشــد؛ اّمــا مســور حــد می خــورد؟! )أنســاب  آیــا ابوخالــد بــادۀ ســر

األشراف َباُذری: 31/4 ]338/5[( ]با اندکی تغییر در لفظ[

کـه از رسـول  کتـاب )146/7( بـه تفصیـل آوردیـم، ابن عمـر بـا روایتـی  کـه در همیـن  چنـان 

گـردآوْرد  را  غالمانـش  و  اطرافیـان  و  خانـواده  ی  و شـد.  یـارو  رو آنـان  بـا  نمـود،  نقـل   خـدا؟ص؟ 

و گفـت: » هیـچ یـک از شـما یزیـد را از خالفـت برکنـار نکنـد و بدیـن شـورش نزدیـک نشـود؛ کـه اگر 

کنـد، چـون شمشـیر میـان مـن و او اسـت ]و مـا را از هـم جـدا می کنـد[!« در عبـارت  چنیـن 

گیـرد و بـرای  کنـاره  کـه هیـچ یـک از شـما از یزیـد  بخـاری چنیـن آمـده اسـت: »خبـر نمی یابـم 

که میان من و او جدایی افتد!« کار پیمان بندد، مگر آن  این 

کـه آن را بـه رسـول  یخـت  ی بـرای تثبیـت آن بیعـِت لعـن شـده، بـه سـخنی دسـت آو و

که پیمان شکسـته، پرچمی برفرازند  کسـی  خدا؟ص؟ نسـبت داد: »همانا در روز قیامت برای 

گاه نبـودن از سـبک سـخن،  و گوینـد: ›ایـن اسـت پیمان شـکنِی فـالن کـس.‹« او بـه سـبب آ

کـه سـزاوار بیعـت  کسـی اسـت  ـی، 
ّ
کل گفتـه؛ زیـرا روشـن اسـت مصـداق ایـن سـخن  چنیـن 

کـه همچـون یزیـد سـرکش یـا پـدر تجاوزگـرش از  دینـی و پیمـان خـدا و رسـولش باشـد، نـه آن 

خـدای سـبحان و رسـولش بسـی فاصلـه دارد.

یـه، فرزنـد آن هنـد،  کنیـم، خاسـتگاه بیعـت بـا یزیـد در روزگار معاو هـر چـه را فرامـوش 

کـه یـا شمشـیِر برکشـیده بـود و یـا بـذل و بخشـش فـراوان؛ آن یـک  یم  را بـه فراموشـی نمی سـپار

نفـی کننـدگان سـزاواری یزیـد بـرای خالفـت را بـر جای خود نشـاْند و این یک دالالن شـهوات 

کاری  کـه بیعـت را  گروهـی بـا دل هایـی  کینـه و  را برانگیخـت؛ پـس برخـی بـا سـینه های پـر از 

مایـۀ اسـتهزا می دانسـت، بیعـت نمودنـد.

کـس دینـش را بـه دسـت  کرانه هـای بیابان هـا، هـر  کوچـک دشـت ها و  در شـکاف های 
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یـان ایـن بیعـت ظالمانه به جایی پناه َبـرد. خود همین عبداهلل  گرفـت تـا بگریـزد و از آسـیب و ز

مم و الملوک: 
ُ
یخ األ که بار نخست بیعت نکرد )اإلمامة و الّسیاسة: 143/1 ]150/1[؛ تار کسانی بود  از 

170/6 ]303/5[؛ البدایة و الّنهایه: 79/8 ]86/8[؛ لسان المیزان: 293/6 ]360/6[( و این پیش از آن 

که طعم آن بخشـش 100000 سـّکه ای را بچشـد. بار نخسـت می گفت: بود 

»ایـن خالفـت هماننـد امپراطـوری هراکلیوس و قیصر  یا پادشـاهی کسـرٰی نیسـت که آن 

را پسـران از پـدران میـراث َبرنـد.« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 143/1 ]150/1[( اّمـا پس از چشـیدن طعم آن 

بخشـش، دو راه بیش تـر نداشـت: یـا رسـوایِی بازگشـت از رأی خـود در بـارۀ یزیـد را بپذیـرد و یـا 

یافـت جایـزه. و او بـه سازشـکاری روی آورد تـا آن  عواقـب سـرپیچی از وی را؛ بـه ویـژه پـس از در

گر خیر  یـه بـا پسـرش بیعـت نمـود و چـون خبـر بیعت بـا یزید را شـنید، گفـت: »ا کـه پـس از معاو

گـر مصیبـت اسـت، بـر آن صبـر می کنیـم.« )لسـان المیـزان: 294/6  اسـت، بـدان خشـنودیم؛ و ا

گفت: »بار نخسـت  ]360/6[( او برای درنگ خود در بیعت با یزید، دلیلی بی ارزش تراشـید و 

یـه ] کـه صاحـب بیعت بـود[ با یزید بیعت نکردم.« اّما یزید را سـزا بود که  بـه سـبب وجـود معاو

کند و بگوید: »پدرم نه در عرض بیعت خویش، بلکه در طول آن و برای  با وی بحث و جدل 

کـه هدفـش بـرآورده شـده بـود، چنـد   پـس از مرگـش، بیعـت مـرا خواسـتار شـد.« اّمـا از آن جـا 

و چونی نکرد.

ایـن بـود وضـع بیعـت یزیـد از آغـاز ماجـرا! چـون معاویـه درگذشـت، آزپیشـگانی همچون 

ابن عمـر بـا سـر دادن بانگ هایـی هماننـد خـران و گاوان، خـود را بـه یزیـد نزدیک کردنـد و همان 

گرفتند. نتیجۀ تأیید بیعت آن مجرم پرده در  تهدیدها و تطمیع ها]ی دوران معاویه[ را از نو سر 

نیکـوکاری  در  را  یکدیگـر  »و  فرمایـد:  خـدای  کـه  آن  حـال   _ تجـاوز  و  گنـاه  بـر  یاری شـان   و 

]مائـده/2[ _  ندهیـد�«  یـاری  دیگـران  بـر  سـتم  و  گناهـکاری  بـر  را  یکدیگـر  و  دهیـد،  یـاری  پرهیـزگاری   و 

گروهـی شایسـته از صحابـه و تابعیـن ایشـان بـه  و پراکنـدن اّتحـاد مسـلمانان و مخالفتشـان بـا 

کـه یزیـد سـپاه مسـلم بـن عقبـه را آراسـت و خون هـا و مال هـای همسـایگان  نیکـی، ایـن بـود 

رسـول خدا؟ص؟ را بر وی حالل نمود. او نیز تا سـه روز به قتل و غارت مدینه پرداخت و 700 تن 
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از حافظـان و عامـالن بـه قـرآن را کشـت. َبـالُذری گـزارش کرده که در آن رویـداد که ماجرای حّره 

که در میانشـان  خوانده می شـود، هفتصد و اندی از بزرگان قریش، به جز انصار، کشـته شـدند 

برخی از صحابۀ رسـول خدا؟ص؟ بودند. شـماری از صحابه ای که در اسـارت به قتل رسـیدند، 

ئکـه بـه همـراه هشـت تـن از پسـرانش، معقـل بـن  اینـان بودنـد: عبـداهلل بـن حنظلـۀ غسـیل المال

یـد، فضـل بـن عّبـاس بن ربیعـه، اسـماعیل بن خالـد، یحیی بن  سـنان اشـجعی، عبـداهلل بـن ز

نافـع، عبـداهلل1 بـن عتبـه، مغیـرة بـن عبـداهلل، عیـاض بـن حمیـر، محّمـد بـن عمـرو بـن حـزم، 

میـان، خداونـد  ایـن  در  بـن عاصـم.  و سـلیمان  بـن عاصـم،  ابی عمـر، عبیـداهلل  بـن  عبـداهلل 

ابوسـعید و جابـر و سـهل بـن سـعد را نجـات بخشـید. )أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 42/4 ]350/5[؛ 
اإلسـتیعاب: 258/1 ]قسـمت دوم/665[؛ البدایة و الّنهایه: 221/8 ]242/8[؛ اإلصابه: 473/3؛ وفاء الوفاء 

بأخبار دار المصطفی: 93/1 ]132/1[(

پیش تـر رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ کشـتگان حـّره فرموده بـود: »آنان پـس از اصحابم نیکان 

کـه زنـده ماندنـد، بیعـت نمودنـد  نـف: 185/5 ]255/6[( سـپس آنـان 
ُ
اّمتـم هسـتند.« )الـروض األ

کـه از ایـن بیعت سـرپیچید، کشـته شـد. )لسـان  کـه بنـدگان یزیـد باشـند؛ و هـر  بـا ایـن عنـوان 

یـداد، جنایت هـا و زشـتی ها و مصیبت هـا بـه بـار آمـد تـا آن  المیـزان: 294/6 ]360/6[( در آن رو

کشـته شـدند  زنـان،  و  کـودکان  انسـان، جـز  بـه 10000  نزدیـک  گفته انـد: در آن روزهـا  کـه   جـا 

و حـدود 1000 دوشـیزه از بـکارت درآمدنـد و 1000 زن، بی شـوهر آبسـتن شـدند. )البدایـة و الّنهایـه: 

221/8 ]241/8[؛ اإلتحـاف بحـب األشـراف: ص22 ]ص66[؛ وفـاء الوفـا بأخبـار: 88/1 ]134/1[( چـون 

گفت: گر به یزید رسید،  یداد رسوا خبر این رو
کاش بــزرگان مــن در بــدر حاضــر بودنــد و بی تابــی خزرجیــان از فــرود آمــدن ضربــت شمشــیرها 

ــاُذری: 42/4 ]351/5[( ــد! )أنســاب األشــراف َب را می دیدن

ــگان و عرب هــای بیابان نشــین پســت  ــد، از اجمــاع آن فرومای ــا یزی ابن عمــر در بیعــت ب

کاردانــان و اهــل حــّل و عقــد زادۀ مهاجــر  ی نمــود و بــه اجمــاع  و بازمانــدگان احــزاب پیــرو

1. در تاریخ خلیفه )ص184( و أنساب األشراف »عبیداهلل« آمده است.)غ.(
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ــا  ــد، به ــی بودن ــه بزرگان ــان چ ــه در میانش ک ــح  ــینیان صال ــوی پیش ــدگان نیک ــار و بازمان و انص

کشــتگان  ــوادۀ پیامبــر و  ک شــهید ن گــروه تجاوزگــرش در خــون امــام پــا ــد و  ــا یزی ــداد؛ پــس ب ن

گشــت؛  گناهــکار رخ داد، ســهیم  کــه بــه دســت یزیــد   ماجــرای حــّره و همــۀ آن جنایت هــا 

و خداوند بازگشتگاه و جایگاه آنان را می داند!

کافـر الحادپیشـه و پـدر سـتمگر ظالمـش کـه یزیـد  آیـا از ابن عمـر در شـگفت نمی شـوید 

کر ]تاریـخ   و پی آمـدگان آن دو را در فسـق ]و فجـور[ صالحانـی بی ماننـد می شـمارد؟ ابن عسـا

مدینـة دمشـق: 476/39 و 477[ از چنـد طریـق _ چنـان کـه ذهبی ]سـیر أعـالم النبـالء: 38/4[ آورده و 

کـرده _ از ابن عمـر روایـت نمـوده اسـت: »ابوبکـر  سـیوطی )تاریـخ الخلفـاء: ص140 ]ص195[( یـاد 

صّدیـق! در نام گـذاری اش موفـق بودیـد و بـه صـواب رسـیدید. عمـِر فـاروق؛ دژی آهنیـن! در 

که به سـتم کشـته شـد،  نام گذاری او نیز به توفیق و صواب دسـت یافتید. ابن َعّفان ذوالنورین 

دو برابر ]دیگران[ رحمت داده خواهد شـد. سـپس اینان هسـتند: معاویه و پسـرش پادشـاهان 

زمیـن مقـّدس ]شـام[، سـّفاح، سـالم، منصـور، جابـر، مهدی، امیـن، و امیر العصب1 کـه همه از 

نسل کعب بن لؤی هستند و همه صالحانی هستند که مانندشان یافت نشود.«

عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »ایـن اّمـت را 12 خلیفـه خواهنـد بـود: ابوبکـر صّدیـق کـه در 

کـه در نام گذاری  نام گـذاری اش موفـق بودیـد و بـه صـواب رسـیدید؛ عمـِر فـاروق، دژی آهنیـن 

کشـته شـد و دو برابر  که به سـتم  او نیز به توفیق و صواب دسـت یافتید؛ ابن َعّفان ذوالنورین  

یه، و پسـرش؛ سـپس اینان خواهند  رحمت داده خواهد شـد؛ پادشـاه سـرزمین مقّدس، معاو

کـه هماننـدش دیـده و دانسـته  بـود: سـّفاح، منصـور، جابـر، امیـن، سـالم2، و امیـر العصـب 

نشـود. همۀ آنان از نسـل کعب بن لؤی هسـتند. یکی از ایشـان مردی اسـت از قحطان؛ یکی 

کـه پیروانـش شـرق و غـرب جهـان را می گیرنـد. بنگریـد بـه:  کـه در آخـر الّزمـان مـردی بـا ایـن نـام می آیـد  1. گـزارش شـده 
کـه از  گروه هـا )= عصـب( اسـت  صحـاح اللغـة جوهـری: 630/2. او را بدیـن نـام خوانده انـد؛ زیـرا پیشـوای دسـته ها و 
مـردم یمـن و رانـده شـدگان بیـت المقـدس خواهنـد بـود. بنگریـد بـه: المالحـم و الفتـن: ص77. نـام او بـه صـورت امیـر 

الغضـب نیـز آمـده اسـت. بنگریـد بـه: لسـان العـرب: 190/4.)م.(

که خلیفۀ دوازدهم ایشان است، افتاده است. 2. در این عبارت، نام مهدی 
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کنـی، وگرنـه تـو را  گفـت: ›بایـد بـا مـا بیعـت  کـم نخواهـد بـود؛ بـه یکـی خواهنـد  جـز دو روز حا

گـر بیعـت نکنـد، او را می کشـند.« )َکْنـُز الُعّمـال: 67/6 ]252/11[( می کشـیم!‹ و ا

کـه صحابـی فرزنـد صحابـی، محّمـد بـن ابی جهـم،  بـود  در نتیجـۀ همیـن رأی باطـل 

که در اإلصابه )473/3( آمده اسـت. کشـته شـد؛ چنان  گواهی داد،  چون به باده خواری یزید 

خبرهای ابن عمر  و نکات نادر و شگفت در بارۀ او
ی در ایـن  گزینـش و ایـن بـود طـرز تفکـر ابن عمـر در بـارۀ خالفـت؛ پـس رأی و سـخن و 

کـه فرومایگـی رأی و ضعـف  زمینـه و مـوارد دیگـر چـه بهایـی دارد؟ از او خبرهایـی رسـیده 

ی  اندیشـه اش را نشـان می دهـد. نیـز اخباری دارد که بر دشـمنی اش بـا امیرالمؤمنین؟ع؟ و رو

ی  گـروه تجاوزپیشـۀ امـوی داللـت می نمایـد. پـس رأی و کردنـش بـه  ی  گرداندنـش از او و رو

در بارۀ هیچ یک از این دو طرف حّجت نیست.

]دستۀ نخست[

از نمونه هـای دسـتۀ نخسـت اخبـارش چنیـن اسـت: »پـس از رسـول خـدا؟ص؟ بـه هیـچ 

صـول تألیـف حکیـم ِترِمـذی: ص212 
ُ
کـس بـه انـدازۀ مـن نیـروی آمیـزش داده نشـده اسـت.« )نـوادر األ

که با چیزی جز شـهوترانی سـر  ]4/2[( این خبر به ما نشـان می دهد که وی مردی بوده شـهوتران 

که رسـول خدا؟ص؟ را همچون خود و بلکه  کار نداشـته و همین نشـانۀ سسـت رأیی او اسـت  و 

که همۀ نیروها و صفات پیامبر؟ص؟ در حّد  کار دانسته؛ بی خبر از آن  افزون تر از خویش در این 

تعـادل و همچـون نقطـۀ مرکـزی دایـره بـوده کـه شـعاع های مسـاوی بـه آن ختـم می شـود. هـرگاه 

رسـول خـدا؟ص؟ می خواسـت بـه ویژگی هـای خـود افتخـار ورزد، همـه را یکسـان یـاد می نمـود و 

ک بارش و اندیشـۀ سسـتش او را به فخـر ورزیدن بر  نـه همچـون ابن عمـر کـه شـهوت نیرومند هال

آمیـزش وامـی دارد و از دیگـر ویژگی هـا بازمی ماَنـد. همیـن بـود کـه پـدرش را از دادن اجـازۀ جهـاد 

ک سـاخت و آن گاه کـه اجـازۀ نبـرد خواسـت، بـه او گفـت: »پسـرم! بـر تـو از زنـا بیـم  بـه وی بیمنـا

دارم!« )تاریـخ عمـر بـن الخطـاب ابـن جـوزی: ص115؛ و چـاپ دیگـر: ص138 ]ص144[( پـس بهـای یـک 
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کـی از آسـیب های شـهوِت چیـره و لغزش هـای  کـه بـه سـبب بیمنا مـرد در تـراز دیـن چیسـت 

ناشـی از تحریـک تمایـل جنسـی اش، او را از جهـاد بازمی دارنـد؟

کـه هماننـد پـدرش  آری؛ ابن عمـر را سـزا بـود تـا خـود را بـه پـدرش هماننـد سـازد _ و هـر 

ی  کـه از نیرو کـه او نیـز سـخنی گرانبهـا در بـارۀ ازدواج دارد  یـده اسـت _ ؛ چـرا  باشـد، سـتم نورز

آثـار  »از  گفـت:  بـن خّطـاب  کـه عمـر  آورده  بـن سـیرین  شـهوتش حکایـت می کنـد! محّمـد 

کنـم و چـه  کسـی ازدواج  کـه پـروا نمـی ورزم بـا چـه  جاهلّیـت چیـزی در مـن نماْنـد، جـز ایـن 

کـس را همسـر سـازم.« ایـن خبـر را ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 208/3 ]289/3[( بـا ذکـر سـند 

کـرده و چنـان که در َکْنُز الُعّمـال )297/8 ]534/16[( آمده، عبدالّرّزاق ]المصّنف: 152/6[  روایـت 

کـرده اسـت. آن را روایـت 

گناهانـی افکنـد  کـه خـود را در  ی آن بـود  گرایـش جاهلـِی بازمانـده در و پیامـد همیـن 

کـه  کنیـزی درآمـد  کـه عمـر بـن خّطـاب بـر  گـزارش شـده  کـرده اسـت.  یـخ برایـش ثبـت  کـه تار

ی را در حیـض یافت، نزد  گفـت: »مـن در حـال حیـض هسـتم«. اّمـا بـا او درآمیخـت و چـون و

کـرد. او فرمـود: »ای ابوحفص؛ خدا از تـو درگذرد! نیم دینار  پیامبـر؟ص؟ آمـد و از ایـن ماجـرا یـاد 
بپـرداز!«1 صدقه 

کـه هنـوز آمیـزش در شـب های مـاه رمضـان حـرام بـود، نْفسـش او را تحریـک  گاه  نیـز آن 
گفـت: »از خداونـد و تـو  کـرد و بـا همسـرش درآمیخـت. صبحگاهـان نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و 
کار حـرام را برایـم آراسـت و بـا همسـرم درآمیختـم. آیـا تخفیفـی  پـوزش می خواهـم؛ زیـرا نْفسـم 
نـازل  آیـه  کار نبـودی!« پـس ایـن  بـرای مـن می یابـی؟« پیامبـر فرمـود: »ای عمـر؛ سـزاوار ایـن 
کـه شـما ]در صـورت تحریـم[ بـه خـود خیانـت می کردیـد، پـس ]بـه رحمـت خـود[  گشـت: »خـدا می دانسـت 

کنون ]توانید[ با ایشان بیامیزید�«2 کرد و از شما درگذشت؛ ا بر شما عنایت 

ی تألیف ابن حزم )188/2(؛ الّسـنن الکبری تألیف بیهقی )316/1(؛ کنز العّمال )305/8 ]566/16[( به نقل 
ّ
1. الُمحل

از ابن ماجه ]الّسـنن: 213/1[ که این عبارت نیز از او اسـت.

 2. جامـع البیـان طبـری )96/2 ]165/2[(؛ تفسـیر ابن َکثیـر )220/1(؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )294/2 ]210/2[( 
و دیگر تفاسیر در توضیح آیۀ 187 از سورۀ بقره.
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یــد،  ز کــه عاتکــه دختــر  کــرده  گــزارش  یــد  ز بــن  از علــی  الکبــرٰی(  )الّطبقــات  ابن ســعد 

کــه همســرش  ــود  ــود. چــون عبــداهلل درگذشــت، شــرط نمــوده ب ــن ابی بکــر ب همســر عبــداهلل ب

کســی ازدواج نکــرد و هــر چــه مــردان  ی ازدواج نکنــد؛ او نیــز دامــن نــگاه داشــت و بــا  پــس از و

گفــت: »او را بــرای مــن  بــه خواســتگاری اش می آمدنــد، ســر بازمــی زد. عمــر بــه ولــّی آن زن 

گفــت: »او  کــن!« عاتکــه درخواســت او را نیــز نپذیرفــت؛ اّمــا عمــر بــه ولــّی او  خواســتگاری 

ــد  ــز ش گالوی ــا او  ــد، ب ــر آن زن درآم ــر ب ــون عم ــرد. چ ک ــن  ــز چنی ی نی ــن درآور!« و ــه ازدواج م  را ب

گفــت:  کارش را بــه پایــان ُبــرد،  ی درآمیخــت و چــون  گشــت و بــا و و ســرانجام عمــر بــر او چیــره 

ی بیرون  »اف، اف، اف ]بــر ایــن زن چــرک و کثیــف[!« پــس از او اظهــار بیــزاری نمــود و از نــزد و

کــه خــود را  ی فرســتاد: »بیــا  کنیــزش را نــزد و شــد و دیگــر بــه ســراغش نرفــت. آن گاه، عاتکــه 

َکْنــُز الُعّمــال: 100/7  بــرای تــو ]تمیــز و [ آمــاده می کنــم!« )الطبقــات الکبــری تألیــف ابــن ســعد ]265/8[؛ 

َکْنــُز الُعّمــال حاشــیه مســند أحمــد: 279/5 ]270/5[( ]633/13[؛ منتخــب 

کـه  ی صحیـح دانسـت  کـه چنیـن وضعـی دارد، می تـوان ایـن سـخن را از و آیـا مـردی 

زَمْخَشـری )ربیـع األبـرار: بـاب68 ]540/3[( از او آورده اسـت: »مـن نْفـس خـود را بـر آمیـزش وادار 

گویـد.«؟ کـه خداونـد موجـودی پدیـد آوَرد تـا او را تسـبیح و ذکـر  می کنـم، بدیـن امیـد 

از دیگر خبرهای ابن عمر چنین است:

کـــه  کـــرده ام  گفـــت: »مـــن نـــذر  کـــه مـــردی نـــزد وی آمـــد و  از هیثـــم، از ابن عمـــر نقـــل شـــده 

ـــپس آن  ـــن!« س ک ـــا  ـــذرت وف ـــه ن ـــت: »ب گف ـــر  ـــتم.« ابن عم ـــه بایس ـــراء برهن ـــب در ح ـــا ش ـــک روز ت ی

گفـــت:  ــی؟«  ــاز نمی خوانـ ــا آن روز نمـ گفـــت: »آیـ ــه او  ــاس بـ ــد و ابن عّبـ ــاس آمـ ــزد ابن عّبـ ــرد نـ مـ

»پـــس  گفـــت:  ابن عّبـــاس  »نـــه.«  گفـــت:  می خوانـــی؟«  نمـــاز  برهنـــه  »آیـــا  پرســـید:  »آری.« 

کـــه شـــیطان و  ]بـــا پوشـــیدن لبـــاس هنـــگام نمـــاز [ نـــذرت را نشکســـته ای؟ جـــز ایـــن نیســـت 

گیرنـــد و بـــر تـــو بخندنـــد. بـــرو و یـــک روز ]طبـــق نـــذرت[  ســـپاهیانش خواســـته اند تـــو را بـــه ســـخره 

ـــد  ـــر آم ـــزد ابن عم ـــرد ن ـــرداز!« آن م ـــاره بپ کّف ـــوگندت  ـــذر و [ س ـــتن ]ن ـــرای شکس ـــان و ب ـــراء بم در ح
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ــون  ــد همچـ ــا می توانـ ــدام یـــک از مـ گفـــت: »کـ ــر  ــرد. ابن عمـ کـ گاه  و او را از ســـخن ابن عّبـــاس آ
ــد؟«1 ــتنباط نمایـ ــاس اسـ ابن عّبـ

گاه می شـویم. ایـن چـه فقیهـی  کـه از میـزان دانـش ایـن مـرد بـه احـکام آ ایـن جـا اسـت 

اسـت کـه حکـم نـذر را نمی دانـد و ایـن کـه نـذر تنهـا در امـوری اسـت که رجحان داشـته باشـد 

و نـذر در بـارۀ کارهـای بـی ارزش و مخالف عقل، بسـته نمی شـود؟ آیا این مسـأله از امور دشـوار 

کسـی جـز ابن عّبـاس آن را درنیابـد؟ اسـت تا

کــه نمی توانســت همســرش را بــه درســتی طــالق دهــد.  در نادانــی ابن عمــر همیــن بــس 

کار ناتــوان و در آن نابخــرد بــود  کــه در صحیــح مســلم )181/4 ]273/3[( آمــده، وی از ایــن   چنــان 

کــِی بدون آمیــزش صورت می پذیــرد. )صحیــح البخاری:  و نمی دانســت کــه طــالق تنهــا در دورۀ پا

 76/8 ]2011/5[؛ صحیــح مســلم: 179/4-183 ]271/3-276[؛ مســند أحمــد: 51/2 و 61 و 64 و 74 

و 80 و 128 و 145 ]148/2 و 167 و 173 و 190 و 201 و 315 و 488[( عبارت مسلم )الّصحیح: 181/4( 

چنین است: »وی همسرش را در حالی که حائض بود، طالِق سه باره داد.«

که سـّنش باال رفته  گاه  ی، پدرش او را شایسـتۀ خالفت ندانسـت، حّتی آن  از همین رو

ی گفـت: »عبـداهلل بـن عمـر را جانشـین خـود سـاز!« و او  و در پایـان میانسـالی بـود. مـردی بـه و

پاسـخ داد: »خدایـت بُکشـد! بـه خـدا سـوگند! در ایـن پیشـنهاد، خـدای را قصـد نکـردی. 

مـم 
ُ
یـخ األ )تار بـه درسـتی طـالق دهـد؟«  را  کـه نتوانسـت زنـش   کسـی را جانشـین خـود سـازم 

المحرقـه: ص62  الّصواعـق  اثیـر: 27/3 ]219/2[؛  ابـن  یـخ  الّتار فـی  الکامـل  الملـوک: 34/5 ]228/4[؛  و 

گویا عمر در  ]ص104[؛ فتح الباری بشـرح صحیح البخاری: 54/7 ]67/7[ ضمن صحیح شـمردن آن( 

و در دوران رسـول  روزگار جوانـی  فرزنـدش هنـوز همچـون  کـه  بـود  آن  بـر  نیـز  وفاتـش  هنـگام 

گزینـش شـده بـا  خـدا؟ص؟ در همـان سـطح از جهالـت و نادانـی اسـت؛ وگرنـه همـۀ خلفـای 

گـر از دوران  کـه از روز نخسـت بـا احـکام آشـنا نبودنـد؛ البّتـه ا انتخـاب نامشـروع چنیـن بودنـد 

کتاب اآلثار )ص168( است. 1. متن و پی نوشت خبر از 
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خالفتشـان تـا واپسـین لحظـۀ حیـات چشـم فروبندیـم! خـود عمـر در همیـن مسـأله هماننـد 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـید و او  گاه  فرزنـدش بـود و حکـم ایـن طـالق را نمی دانسـت تـا آن 

ک شـود و آن گاه،  فرمـود: »بـه او فرمـان ده تـا بـه همسـرش رجـوع نمایـد و سـپس بگـذارد تـا پـا

گـر خواهـد،  گـر خواهـد، نگاهـش دارد و ا ک شـود و از آن پـس ا گـردد و بـاز یـک دوره پـا حائـض 

طالقش دهد.« )صحیح مسلم: 179/4 ]271/3[(

 پـس آن چـه از جانشـینی ابن عمـر منـع می نمـوده، نادانـی اش در همـان هنـگام بـوده؛ 

ی درنمی گـذرد! مـن ندانـم او را چـه  کـه تنهـا ویـژۀ او اسـت و از و و ایـن بخـت بـدی اسـت 

یافته که خود در جامعۀ دینی  ی را در آن در کـه حّتی پدرش نیـز و پایـه ای از جهـل فـراوان بـوده 

ی را جاهـل بشـمارد،  کـه عمـر و بـه خبرهـای نـادر و شـگفت، ممتـاز بـوده اسـت!1 پـس کسـی 

گرفتنـی نیسـت! جهلـش انـدازه 

ی اش از هـوا و هوس و زنده سـاختن بدعت ها  آن چـه مـا را از فقـه ابن عمـر یـا انـدازۀ پیـرو

کـه در سـفر و همـراه  گاه می کنـد، آن اسـت  و یـا پشـت سـر افکنـدن سـّنت خـدا و رسـولش، آ

امـام جماعـت، نمـاز را چهـار رکعـت می نهـاد و سـپس در خانـه اش آن را دو رکعـت می گـزاْرد؛ 

کار در تأیید بدعتی بود که عثمان  کـه در موّطـأ مالـک )126/1 ]149/1[( آمده اسـت. ایـن  چنـان 

در شـریعت محّمد؟ص؟ پدید آوْرد و مردان آزمند و پراشـتها ]به دنیا[ و اهل باطل و دارندگان 

ی کردند؛ چنان  کار پیرو گرایـش امـوی، همچـون ابن عمـر و زادگان خاندان امّیـه، از او در این 

کتـاب )116/8( آوردیـم. احمـد )المسـند: 16/2 ]86/2[( ایـن سـخن را از  کـه بـه تفصیـل در همیـن 

کـرده اسـت: »همـراه پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر و عثمـان در آغـاز  ابن عمـر بـا ذکـر سـند روایـت 

گزاْرد.« حکومتش، نماز را در منا دو رکعت نهادم؛ سپس عثمان آن را تمام 

که ابوداوود )الّسـنن: 289/1 ]166/2[( از طریق  از نکته های شـگفت فقهش چیزی اسـت 

ی پایـش را  سـالم، آورده اسـت: عبـداهلل بـن عمـر پاپـوش زن در حـال احـرام را می بریـد ]تـا رو

کتاب )83/6-325( آوردیم. 1. پاره ای از این خبرها را در همین 
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رسـول  کـه  کـرد  روایـت  عایشـه  از  نقـل  بـه  برایـش  ابوعبیـد  دختـر  صفّیـه  آن گاه،  نپوشـاند[. 
ی پایشـان را بپوشـاند و الزم  کـه رو کننـد  خـدا؟ص؟ بـه زنـان اجـازه مـی داده تـا پاپوشـی بـه پـا 

کرد. کار را ترک  نیست آن را بُبرند. پس ابن عمر آن 

کـرده که ابن عمر فتـوا می داد  پیشـوای شـافعیان )کتـاب األّم ]147/2[( بـا ذکـر سـند روایـت 
کـه  کـرد  زنـان در حـال احـرام بایـد پاپـوش خـود را بُبرنـد. سـپس صفّیـه از عایشـه برایـش نقـل 

کننـد؛ پـس از فتوایـش دسـت کشـید. الزم نیسـت زنـان چنیـن 

همیـن را بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 52/5( بـا هر دو عبارت؛ و احمد )المسـند: 29/2 ]109/2[( 
بـا عبـارت ابـوداوود با ذکر سـند روایـت کرده اند.

کـه  آننـد  بـر  اّمـت  همـۀ  نمـوده،  گـزارش  ]ص106[(  ص118  )اإلجابـه:  زرکشـی  کـه  چنـان 
 مخاطـب در آیـۀ مربـوط بـه جامـۀ احـرام، مرداننـد و نـه زنـان؛ و زنـان می تواننـد جامـۀ دوختـه 

و پاپوش داشته باشند.

کـه در روزگار رسـول  از دیگـر نکته هـای شـگفتش بـه روایـت بخـاری و مسـلم آن اسـت 
کرایه می داد  خدا؟ص؟ و حکومت ابوبکر و عمر و عثمان و آغاز خالفت معاویه، مزرعه هایش را 
تـا آن کـه در پایـان دوران خالفـت معاویـه بـه وی خبر رسـید که رافع بـن خدیج در نهی از چنین 
گفـت: »رسـول  کاری از پیامبـر؟ص؟ حدیـث می گویـد. پـس نـزد وی درآمـد و از او پرسـید. رافـع 
خـدا؟ص؟ از کرایـه دادن مزرعه هـا نهـی می نمـود.« پس ابن عمر این کار را ترک نمود و چون از وی 
کار را  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن  در بـارۀ آن می پرسـیدند، می گفـت: »رافـع بـن خدیـج اّدعـا دارد 
نهی کرده اسـت.« )صحیح البخاری: 47/4 ]825/2[؛ صحیح مسـلم: 21/5 ]362/3[؛ الّسـنن الکبرٰی 
تألیـف نسـائی: 46/7 و 47 ]102/3[؛ مسـند أحمـد: 6/2 ]67/2[؛ سـنن ابن ماجـه: 87/2 ]820/2[؛ سـنن 

أبـی داود: 91/2 ]259/3[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 130/6 _ لفـظ حدیـث از مسـلم اسـت _(

یه.‹  در حاشـیه بـر صحیـح مسـلم1 آمـده اسـت: »در ایـن خبر آمـده: ›در آغاز خالفـت معاو

یـه عبـارت  کـه بـرای سـه خلیفـۀ نخسـت تعبیـر امـارت؛ و بـرای معاو جـای شـگفتی اسـت 

1. بنگرید به: صحیح مسلم: 22/5 ]362/3[�
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کـه خالفـت کامـل، ویژۀ  کار بـرده و چهارمیـن خلیفـه را از قلـم انداختـه، حـال آن  خالفـت بـه 

آن چهـار تـن اسـت! عبـارت بخـاری چنین اسـت: ›ابن عمـر؟ضر؟ مزرعه های خـود را در روزگار 

نی 
ّ

یه کرایه می داد.‹ چنان که َقْسـَطال پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر و عثمـان و آغـاز امارت معاو

یـه  معاو خـود  آورده،  عاشـورا  روزۀ  بـاب  در   ]648/4 البخـاری:  صحیـح  لشـرح  الّسـاری  ]إرشـاد 

ی )شـرح حدیـث الجامـع الّصغیـر ]فیـض القدیـر:  می گفـت: ›مـن نخسـتین پادشـاه هسـتم.‹ ُمنـاو

گویـد: ›خالفـت در مدینـه بـود و پادشـاهی در شـام.‹ و ایـن از معجزه هـای رسـول   )]509/3

که خبر داده بود، رخ داد. و در شـرح حدیث پیامبر: ›پس از من  که همان سـان  خدا؟ص؟ بود 

کـه ایـن 30 سـال روزگار  گفته انـد  گویـد:  تـا 30 سـال در میـان اّمتـم خالفـت جریـان دارد.‹  

نـام  زیـرا  بـود؛  پادشـاهی  آن  از  پـس  و  بـود  ]مجتبـی؟ع؟[  دوران حسـن  و  خلفـای چهارگانـه 

اّمـا  بخشـد؛  تحّقـق  را  نـام  ایـن  سـّنت،  بـه  عملـش  بـا  کـه  اسـت  کسـی  آِن  از  تنهـا  خالفـت 

گذارند.« مخالفان سنت، پادشاهند، هرچند نام خلیفه بر خود 

گذشت. د )ص24( 
ّ
که در همین مجل ابن َحَجر نیز در بارۀ این حدیث سخنی دارد 

کـه در پایتخـت دیـن، فضـای  گویـد: آیـا از فرزنـد خلیفـه درشـگفت نمی شـوید  امینـی 

وحـی خـدا و شـهر نبـّوت و رسـالت و مدرسـۀ بـزرگ اسـالم، و میـان صحابـۀ جـوان و در دامـن 

کـه همـۀ جهـان از سرچشـمۀ دانش ایشـان سـیراب شـده و از  صحابـۀ پیـر و نـزد جمعـی دانـا _ 

یه در  کـرده و بالیـده و بـه پیری رسـیده، اّما تـا پایـان روزگار معاو نـور هدایتشـان ره یافتـه _ رشـد 

یکـی نادانـی مانـده و 50 سـال بـا اجـارۀ حـرام زندگـی کرده و اسـتخوان و مغز اسـتخوانش با  تار

ی را بـه سـّنت  کـه رافـع بـن خدیـج و گوشـت و پوسـتش بـا آن روییـده؛ تـا آن  آن رشـد یافتـه و 

کـه از بـزرگان صحابـه نبـود و رسـول خـدا؟ص؟ در روز بـدر او را  کسـی  گشـته؛ یعنـی  رهنمـون 

کم سن شمرد؟ سّنت در بارۀ »ُمحاقله« و »ُمخابره« ]=کرایه دادن زمین[1، ضمن حدیث هایی 

گاه بـا عبارت هـای سـخت و بیم انگیـز همـراه اسـت؛  کـه  از زبـان صحابـه روایـت می شـده 

کـه مرحـوم مؤلـف بـه ایـن حدیـث در بحـث  کـه در تعریـف »ُمحاقلـه« و »ُمخابـره« اختـالف اسـت، ولـی از آن جـا  1. بـا آن 
گاهی از معنای ایـن دو واژه و گفته های  حـرام بـودن کرایـۀ زمیـن استشـهاد کـرده، این دو واژه این گونه ترجمه شـد. برای آ

مختلـف  در ایـن بـاره بـرای نمونـه بنگریـد بـه: النهایـة فـی غریـب الحدیـث واألثـر و نیز لسـان العـرب ذیل ریشـۀ »خبر«. 
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کـه ُمخابره را رهـا نکند، پس یقین  همچـون ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در حدیـث جابر: »هر 

در  بیهقـی: 128/6[ همیـن سـّنت  تألیـف  الکبـرٰی  ]الّسـنن  رسـولش!«  و  بـا خـدا  پیـکاری  بـه  نـد 

کسـان می رسـد: جابـر بـن  کـه بـه ایـن  کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« بـا سـندهایی آمـده 

ید بن ثابت. بنگرید به: الّسـنن  عبـداهلل، سـعد بـن ابی وّقـاص، ابوهریره، ابوسـعید ُخـْدری، و ز

الکبرٰی تألیف نسائی: 52/3 ]104/3[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 133-128/6�

یـش را بـا آن  کـه در طـول حیاتـش آرزو کار  کاش ابن عمـر پـس از دانسـتن حرمـت ایـن 

یـه، در بـارۀ حکـم مالـی که بـا عقد باطل  بـرآورده بـود، از فقیهـان اّمـت یـا از خلیفـۀ خـود، معاو

کـه طبعـًا بـه مـردم هـم می آموخـت و آنـان را  گرفتـه و خـورده شـده، پرسـش می نمـود؛ بـه ویـژه 

کـه فرزنِد  ک می نمـود و دیگـران در پـی او ره می سـپردند، چـرا  ارشـاد و هدایـت یـا گمـراه و هـال

ـد ششـم بـه 
ّ
کـه البّتـه در بخـش اخبـار شـگفت و نـادر مجل فقیـه صحابـه و خلیفـۀ ایشـان _ 

کردیـم! _ بـود. ی نیـز اشـاره  نمونه هـای فقـه و دانـش و

کسـی چـون  کـه  یـدن بی حـد یـا جنایـت بـزرگ در حـّق جامعـۀ دینـی نیسـت  آیـا غلـّو ورز

گفتـار  ابن عمـر از مراجـع و فقیهـان و رهنمایـان و سرچشـمه های دانـش اّمـت بـه شـمار رود و 

ی حّتـی بـه انـدازۀ یـک جـای پـا، چیـزی از فقـه  و رفتـارش مایـۀ احتجـاج دانسـته شـود؟ آیـا و

می دانسـت؟ مـن ندانـم!

کـه داَرُقْطنـی )الّسـنن ]136/1[( از طریـق ُعـروه، از  از دیگـر نکته هـای شـگفتش آن اسـت 

گرفـت.« و گفـت:  کـه ایـن سـخن ابن عمـر را شـنید: »پـس از بوسـیدن بایـد وضـو  عایشـه آورده 

کـه روزه داشـت، بوسـه مـی زد و سـپس وضـو نمی گرفـت.« )اإلجابـه  »رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی 

تألیـف زرکشـی: ص118 ]ص107[(

گریسـتن بـر  از دیگـر نمونه هـای شـگفتش نیـز این هـا اسـت: رأی و نظـرش در بـارۀ متعـه؛ 

که خبرهایش خواهد آمد. مرده؛ طواف وداع برای زن حائض؛ و عطر زدن در حال احرام؛ 

گاهـی ایـن مرد به فقه اسـالم خبر می دهد، سـخنی اسـت که ابن َحَجر  آن چـه از میـزان آ
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کـه چـون مـروان در پـی  ی آورده اسـت  )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 209/8 ]260/8[( از و

خالفـت برآمـد و نـزد او از ابن عمـر یـاد کردنـد، گفت: »ابن عمر از من فقیه تر نیسـت؛ بلکه تنها 

کـه مـروان از او فقیه تـر  از مـن سـالمندتر اسـت و از صحابـه بـه شـمار مـی رود.« جایـگاه مـردی 

اسـت، ]در دانش دین[ چیسـت؟

گاه  ی در فقـه، آن  شـاید بـا نظـر بـه همیـن نمونه هـا و دیگـر شـگفتی ها یـا لغزش هـای و

گفـت: »بـا رأی او چـه  کـه نـزد ابراهیـم نخعـی از او و عطـر زدنـش در حـال احـرام سـخن رفـت، 

صول: 267/1 ]315/1[( 
ُ
کار داری؟« )صحیـح البخـاری: 58/3 ]558/2[؛ تیسـیر الوصـول إلی جامـع األ

گفـت: »حدیـث ابن عمـر خـوب بـود؛ اّمـا فقهـش خـوب نبـود.« ایـن را ابن سـعد  و نیـز شـعبی 

کـرده اسـت. )الّطبقـات الکبـرٰی: شـمارۀ پیاپـی: 891 ]373/2[( روایـت 

یـم و هـر دو  ایـن نظـر شـعبی اسـت؛ لکـن مـا میـان فقـه و حدیـث ابن عمـر فـرق نمی گذار

یم؛ بلکـه حدیثـش از فقهـش بدتـر اسـت و پسـتِی فقهـش  را بـه یـک انـدازه ناخـوب می شـمار

گویـا شـعبی از نمونه هـای بـدی حفـظ یـا تحریـف او در  یشـه می گیـرد.  از پسـتی حدیثـش ر

کنـون نمونه هایـی از آن را یـاد می کنیـم: گاه نبـوده اسـت. ا احادیـث آ

که به عایشـه  1. طبرانی ]المعجم األوسـط: 104/4[ از طریق موسـی بن طلحه روایت نموده 

گفـت:  ی  گهانـی، خشـم االهـی اسـت بـر مؤمنـان.« و خبـر دادنـد ابن عمـر می گویـد: »مـرگ نا

گهانـی مایۀ  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›مـرگ نا »خداونـد ابن عمـر را بیامـرزد! جـز ایـن نیسـت 

کافران.‹« )اإلجابه تألیف زرکشی: ص119 ]ص108[( گناه مؤمنان و خشم االهی است بر  سبکی 

کنـار چـاه  کـه پیامبـر؟ص؟  2. بخـاری ]الّصحیـح: 1462/4[ از طریـق ابن عمـر روایـت نمـوده 

یختنـد[ ایسـتاد و فرمـود: »آیـا وعـدۀ پروردگارتـان را حـق  کشـتگان قریـش را در آن ر بـدر ] کـه 

کنـون ایشـان سـخنم را می شـنوند.« این سـخن را نزد عایشـه  یافتیـد؟« سـپس فرمـود: »همانـا ا

کنـون ایشـان می داننـد که آن چـه به آنان  یـاد کردنـد؛ گفـت: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›همانـا ا

می گفتـم، حـق بـود.‹«
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کنـار  کـه رسـول خـدا؟ص؟ روز بـدر  عبـارت احمـد )المسـند: 31/2 ]113/2[( چنیـن اسـت 

چـاه ایسـتاد و فرمـود: »ای فـالن؛ ای بهمـان! آیـا وعـدۀ پروردگارتان را حق یافتیـد؟ هال به خدا 

»خداونـد  گفـت:  عایشـه  کـه  گویـد  یحیـی  می شـنوند.«  را  سـخنم  آنـان  کنـون  ا سـوگند! 

که رسـول  که دچار توّهم شـده اسـت! جز این نیسـت  ابوعبدالّرحمان ]= ابن عمر[ را بیامرزد؛ 

کنـون می دانند کـه آن چه به آنـان می گفتم،  خـدا؟ص؟ فرمـود: ›بـه خـدا سـوگند! همانـا ایشـان ا

کسـانی را  کـه مـردگان را بشـنوانی�‹ ]نمـل/80[ ›و تـو  حـق بـود.‹ و خـدای تعالـی فرمایـد: ›تـو نتوانـی 

گورند، شنواننده نیستی�‹ ]فاطر/22[« که در 

خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  آورده  ابن عمـر  طریـق  از   )]53/1[ األصـول  )نـوادر  ِترِمـذی  حکیـم   .3

گویـد: »گروهـی ایـن حدیـث را  یـد.« ابوعبـداهلل  فرمـود: »عـرش بـرای مـرگ سـعد بـن معـاذ لرز

کـرده و گفته انـد: ›مقصـود از عـرش، تابوتی اسـت که سـعد را بر آن حمـل کردند.‹ و به  تأویـل 

کـه چنیـن تأویـل کرده اسـت. این حدیـث را جارود از  حدیثـی از ابن عمـر احتجـاج نموده انـد 

کـه روزی روایـت مربـوط به سـعد را نزد  جریـر، از عطـاء بـن سـائب، از مجاهـد از ابن عمـر آورده 

کـه خداونـد دوسـتار دیـدار سـعد بـود.‹  یـد؛ بـدان سـبب  کردنـد: ›همانـا عـرش لرز یـاد  ی  و

کـه سـعد را در آن  ابن عمـر گفـت: ›عـرش از مـرگ کسـی بـه لـرزه نیفتـد. مقصـود تابوتـی اسـت 

دانایـی  هـر  از  فراتـر  و  رسـید؛  اهلل _  _ رحمـه  ابن عمـر  بـه  کـه  دانشـی  میـزان  اسـت  ایـن  نهادنـد.‹ 

داننده ای است.«

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 606/3 ]228/3[( همیـن خبـر را بـا ایـن عبـارت آورده  حا

یـد، تابـوت  کـه عـرش بـه سـبب دوسـتی دیـدار خـدا لرز گفـت: »مقصـود از ایـن  کـه ابن عمـر 

کار رفتـه: ›پـدر و مـادرش را بر عـرش فراز  سـعد اسـت. در ایـن آیـه، عـرش بـه معنـای تخـت بـه 

یـده اسـت.« کـه تابـوت سـعد لرز ُبـرد.‹ ]یوسـف/100[ حـال آن 

بـن  جابـر  طریـق  از  الّصحیحیـن(  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا نیـز  و  بخـاری  کـه  روایتـی  از 

عبـداهلل؟امهضر؟ آورده انـد، پسـتی تأویـل ابن عمـر را درمی یابیـد. جابـر بـن عبداهلل گوید: »از رسـول 
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یـد.‹«1  کـه فرمـود: ›عـرش خـدای رحمـان بـه سـبب مـرگ سـعد بن معـاذ لرز خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه مقصـود از عـرش، تابـوت اسـت.« جابـر گفـت:  مـردی بـه جابـر گفـت: »َبـراء معتقـد اسـت 

بـوده اسـت.  کینه هایـی  کـه میـان ایـن دو قبیلـه، اوس و خـزرج،  »ایـن بـدان سـبب اسـت 

کـه فرمـود: ›عـرش خـدای رحمـان از مـرگ سـعد بـن معـاذ  خـودم از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـم:  کتـاب المناقـب: 3/6 ]1384/3[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا یـد.‹« )صحیـح البخـاری:  لرز

207/3 ]229/3[( مسـلم )الّصحیح: 150/7 ]68/5[( همین روایت را با این عبارت آورده اسـت: 

یـد.« »عـرش خـدای رحمـان لرز

یـدن  لرز »حدیـث  اسـت:  آمـده   )]124/7[  98/7( البخـاری  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  در 

عـرش بـرای مـرگ سـعد بـن معـاذ از ده تـن از صحابـه یـا بیش تـر روایت شـده و در صحیح مسـلم 

و صحیـح البخـاری آمـده؛ پـس انـکارش معنـا نـدارد.«

کـه رسـول خـدا؟ص؟  4. در کتـاب اإلنصـاف تألیـف شـاه صاحب آمـده:  ابن عمـر روایـت نمـوده 

فرمـود: »همانـا فـرد مـرده بـه سـبب گریسـتن خاندانش بـر وی، عذاب گـردد.« اّما عایشـه بر وی 

کـه حدیـث را بـه درسـتی درنیافتـه؛ بلکـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر زنـی یهـودی  کـرد  چنیـن حکـم 

برگذشـت کـه ]مـرده بـود و [ خاندانـش بر او می گریسـتند؛ پـس فرمود: »آنان بـر وی می گریند، در 

کـه آن عـذاب بـه سـبب ایـن  کـه او در قبـرش عـذاب می کشـد!« اّمـا ابن عمـر پنداشـته  حالـی 

گریه است و حکم را برای هر مرده ای جاری دانسته است!

کـه بـه عایشـه خبـر رسـید  احمـد )المسـند: 281/6 ]398/7[( بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده 

گریسـتن  سـبب  بـه  مـرده  »فـرد  می کنـد:  روایـت  خـدا؟ص؟  رسـول  از  خـود،  پـدر  از  ابن عمـر 

ی عـذاب می کشـد.« عایشـه گفـت: »خداونـد عمـر و ابن عمـر را رحمـت کنـد!  خاندانـش بـر و

گفته اند.  گزافه  کسـی آن دو را دروغگو شـمرده و نه  به خدا سـوگند! آن دو نه دروغگویند و نه 

1. ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 97/7 و 98 ]123/7 و 124[( در بـارۀ معنای این حدیث به تفصیل 
گفته است. سـخن 
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کـه بـر  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن سـخن را در بـارۀ مـردی یهـودی گفـت، آن گاه  جـز ایـن نیسـت 

ی می گریند، حـال آن که  کـه بـر او می گریسـتند؛ پـس فرمـود: ›آنـان بـر و خانـواده اش برگذشـت 

خداونـد _ عّز و جـّل _ او را در قبـرش عـذاب می دهـد.‹« احمد )المسـند( عبارتی دیگر نیز دارد 

د پس از چند صفحه خواهد آمد.
ّ
که در همین مجل

کتـاب  کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« در همیـن  ایـن حدیـث را بـه نقـل از شـماری از 

گفتیـم. )چـاپ اول: 151/7( آوردیـم و بـه تفصیـل در بـارۀ ایـن موضـوع سـخن 

کتـاب األذان از عبـداهلل بـن عمـر روایـت نمـوده  5. بخـاری )الّصحیـح: 6/2 ]223/1[( در 

ید و بیاشـامید تا هنگامی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بـالل در شـب اذان می دهد. پس بخور

کـه ابن اّم مکتـوم اذان دهـد!«

بـه  »ابن عمـر  کـرده، می گفـت:  یـاد  نیـز  را  ایـن حدیـث  نقـل  ابن عمـر در  اشـتباه  عایشـه 

خطـا افتـاده و شـکل درسـت ایـن حدیـث چنیـن اسـت: ›همانـا ابن اّم مکتـوم در شـب بانـگ 

کـه بـالل اذان دهـد!‹« ولید به همین سـخن  یـد و بیاشـامید تـا هنگامـی  برمـی آوَرد. پـس بخور

یقیـن آورده و ابن خزیمـه ]الّصحیـح: 210/1[ و ابن ُمنـذر و ابن حّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح 

ی و طبرانـی  کرده انـد. َطحـاو گونـه روایـت  ابن حّبـان: 251/8[ از چنـد طریـق، از ُشـعبه همیـن 

]المعجـم الکبیـر: 191/24[ از طریـق منصـور بـن زاذان، از خبیـب بـن عبدالّرحمـان نیـز همیـن 

گونـه آورده انـد.

خـدا؟ص؟  »رسـول  گفـت:  عایشـه  کـه  آمـده   )382/1 الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی  عبـارت  در 

ید و بیاشـامید  فرمـود: ›همانـا ابن]اّم[مکتـوم مـردی اسـت نابینـا؛ پـس چـون اذان دهـد، بخور

تـا آن گاه کـه بـالل اذان گویـد!‹ بـالل بینـا بـود و سـپیده دم را می دید. ابن عمـر در این زمینه به 

خطا رفته است.«

کـه ایـن حدیـث وارونـه نقـل  گروهـی از پیشـوایان بـر آننـد  گویـد: »ابن عبدالبـّر و  ابن َحَجـر 

کـه بخـاری در بـاب اذان آورده اسـت. خـود مـن نیـز بـه همیـن  شـده و درسـتش همـان اسـت 
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گرایـش داشـتم تـا آن گاه کـه حدیـث را در صحیـح ابن خزیمـه از دو طریـق دیگر از عایشـه یافتم 

کـه خطـا بودنـش را بعیـد می نمایـد؛ و آن چنیـن اسـت:  کـه در عباراتـش نشـانه هایی اسـت 

›چـون عمـرو ]= ابن اّم مکتـوم[ اذان دهـد، شـما را نفریبـد؛ زیـرا نابینـا اسـت. و آن گاه بـالل اذان 

کسـی نبایـد طعـام بخـورد!‹ ایـن را احمـد )المسـند: 186/6 ]266/7[( بـا ذکـر سـند  دهـد، دیگـر 

کـه حدیـث ابن عمـر را نـاروا می شـمرد و آن را  گـزارش شـده  کـرده اسـت. نیـز از عایشـه  روایـت 

 غلـط می دانسـت. ایـن را بیهقـی از طریـق دراوردی، از هشـام، از پـدرش، از عایشـه نقـل نمـوده 

و حدیث را آورده و افزوده اسـت: ›عایشـه می گفت:“بالل سـپیده دم را می دید. ابن عمر در این 

حدیث دچار اشتباه شده است.”‹« )فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 81/2 ]102/2[(

6. احمـد )المسـند: 21/2 ]113/2[( از طریـق یحیـی بـن عبدالّرحمـان بـن حاطـب روایـت 

کـرد: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›مـاه 29 روز اسـت.‹ سـپس دو  کـه عبـداهلل بـن عمـر نقـل  نمـوده 

گفـت:  کـرد و انگشـت شسـتش را بسـت.« عایشـه  بـار دسـت بـر هـم زد و بـار سـوم نیـز چنیـن 

کـه رسـول  گشـته اسـت. جـز ایـن نیسـت  کـه دچـار وهـم  »خداونـد ابوعبدالّرحمـان را بیامـرزد 

گرفـت و روز بیسـت و نهـم نـزد آنـان بازآمـد.  کنـاره  کـرد و[ از زنانـش یـک مـاه  خـدا؟ص؟ ]عهـد 

گفتنـد: ›ای رسـول خـدا! روز بیسـت و نهـم بازآمـدی؟‹ فرمـود: ›مـاه 29 روزه هـم می شـود.‹« 

گاهی 29 روزه می شود.« در همان )56/2 ]157/2[( آمده است: »ماه 

کـه بـه عایشـه؟اهضر؟ خبـر دادند که  همیـن خبـر را ابومنصـور بغـدادی بـا ایـن عبـارت آورده 

ی را رد  ابن عمـر؟ضر؟ ]از قـول رسـول خـدا؟ص؟[ می گویـد: »مـاه 29 روز اسـت.« پـس ایـن سـخن و

گفـت: »خداونـد ابوعبدالّرحمـان را بیامـرزد! رسـول خـدا چنیـن  ی اعتـراض نمـود و  و بـه و

نفرمود؛ بلکه فرمود: ›گاهی ماه 29 روزه می شود.‹« )اإلجابه تألیف زرکشی: ص120 ]ص109[(

ابن عمـر بـر پایـۀ همیـن توّهـم نادرسـتش رفتار می کرد و می  گفت: »رسـول خـدا فرموده که 

ماه 29 روز اسـت.« و چون شـب بیسـت و نهم فرامی رسـید و در آسـمان ابر یا غباری بود، آن 

روز را ]از ماه رمضان می شـمرد و [ روزه می گرفت. )مسـند أحمد: 13/2 ]80/2[(
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کـه بـرای ابن عمـر ایـن سـخن رسـول  7. بخـاری و مسـلم از سـوی نافـع روایـت نموده انـد 

بـه تشـییع رود، قیراطـی  کـه در پـی جنـازه ای  ابوهریـره بازگفتنـد: »هـر  از  بـه نقـل  را  خـدا؟ص؟ 

کرده اسـت!«  گفت: »ابوهریره برای ما ثواب تشـییع را بسـیار  پاداش از آِن او اسـت.« ابن عمر 

پس کسـی را نزد عایشـه فرسـتاد و در این زمینه از او پرسـید. عایشـه سـخن ابوهریره را راسـت 

کـف داده ایـم.« گفـت: »قیراط هـای بسـیاری را از  شـمرد. ابن عمـر 

ی نـزد عبـداهلل بـن عمر نشسـته  کـه و مسـلم از طریـق عامـر بـن سـعد بـن ابی وّقـاص آورده 

گفـت: »ای  و  پدیـدار شـد  امـام جماعـت،  آن غرفـۀ مخصـوص  کـه خّبـاب، صاحـب  بـود 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده  عبـداهلل بـن عمـر! آیـا شـنیده ای ابوهریـره چـه می گویـد؟ او گویـد 

گـردد و بـر آن نمـاز بگـزارد و سـپس  کـه از خانـۀ مـرده ای همـراه جنـازه اش روان  اسـت: ›هـر 

کـه هـر قیراطـش برابـر بـا ُاحـد  گـردد، دو قیـراط پـاداش از آِن او اسـت  همراهـش باشـد تـا دفـن 

کـه بـر او نمـاز بگـزارد و بازگردد، یک پـاداش همانند ُاحـد دارد.‹« ابن عمر خّباب  اسـت؛ و هـر 

را نزد عایشـه فرسـتاد تا در بارۀ سـخن ابوهریره از او بپرسـد و برایش خبر آوَرد. در این فاصله، 

کـه  گفـت  کَفـش زیـر و رو می کـرد تـا خّبـاب بازگشـت و  یگ هـای مسـجد را در  ی مشـتی از ر و

کوفـت  عایشـه سـخن ابوهریـره را راسـت شـمرده اسـت. ابن عمـر آن مشـت شـن را بـر زمیـن 

گفـت: »قیراط هـای بسـیار را از دسـت دادیـم.« )صحیـح البخـاری: 239/2 ]445/1[؛ صحیـح  و 

مسـلم: 52/3 و 53 ]345/2[(

کـه پژوهنـدگان بـه ایـن روایت هـا و همچـون آن ها دسـت یابند، بسـا تردید نیابند  آن گاه 

که جایگاهش در فقه و حدیث  کمتر نیسـت. کسـی  که روایت ابن عمر در پسـتی از فقاهتش 

کرد! چنین باشد، به خودش و رأیش اعتنا نگردد و به حدیثش اعتماد نتوان 

رأی ابن عمر در بارۀ نبرد و نماز

ی آورده،  از جملـۀ آرای او بـر پایـۀ آن چـه ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 110/4 ]149/4[( از و

کـه غلبـه کنـد، نمـاز می گـزارم  کـه می گفـت: »در فتنـه نمی جنگـم و فراپشـت کسـی  آن اسـت 
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البخـاری: 39/13 ]47/13[(  بشـرح صحیـح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر  باشـد[.«  کـه می خواهـد  ]هـر 

کـه یکـی از دو  کـه در فتنـه نبـرد نکنـد، هرچنـد آشـکار باشـد  گویـد: »رأی ابن عمـر ایـن بـود 

گفتـه اسـت:  طـرف بـر حـق اسـت و دیگـری بـر باطـل.« ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 5/9 ]8/9[( 

ی نـزد امیـری نمی رفـت، مگـر آن که فراپشـتش نماز می گـزارد و زکات مالش  »در زمـان فتنـه، و

ی می پرداخـت.« را بـه و

کــه ابن عمــر بــا ایــن رأی نادرســت می خواهــد ســپری در  از پشــت پــرده ای نــازک می بینیــم 

گیــرد تــا ننــگ فرونشســتن خــود از نبــرد همــراه موالمــان امیرالمؤمنیــن را در جنگ هــای  دســت 

ــر و  ــت دیگ ــی اس گناه ــود،  ــن رأی، خ ــه همی ک ــن  ــل از ای ــد، غاف ــه نمای ــن توجی ــل و صّفی جم

کجــا فتنــه بــه شــمار مــی رود تــا  گنــاه بــزرگ را بــا ایــن شســت! آن نبردهــا  نمی تــوان پلیــدِی آن 

ابن عمــر بتوانــد بــرای در دام افکنــدن ســاده دالن، بــه زهــد خشک ســرانه در برابــر آن هــا تظاهــر 

کــه  ــا هنگامــی  گفــت: »ت ــزرگ،  کــه حذیفــۀ یمانــی، آن صحابــی ب ــود  نمایــد؟ ماجــرا همــان ب

گاه  ــار[ آن  ک ب کــه فتنــه ]هال یانــت نرســاَند. جــز ایــن نیســت  دیــن خــود را بشناســی، فتنــه ز

گــردد.« )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: 40/13  کــه حــق و باطــل بــر تــو اشــتباه  رخ می دهــد 

)]49/13[

یـا ابن عمـر از شـناخت دینـش دور مانـده بـود و یا مصداق این سـخن خـدای تعالی بود: 

خـدای  گفتـار  ایـن  ی  و آیـا  ]نحـل/83[؟  می کننـد�«  انـکارش  آن گاه  می شناسـند  را  خـدای  »نعمـت 

کارزار کننـد، میانشـان آشـتی دهیـد. پس  گـروه از مؤمنـان بـا هـم  گـر دو  تعالـی را در قـرآن ندیـده بـود: »و ا

کنـد، بـا آن که سـتم و تجاوز می کند بجنگید تـا به فرمان خدای  گـر یکـی از آن دو بـر دیگـری سـتم و تجـاوز  ا

کـه خـدا دادگـران را  کنیـد،  گـر بازگشـت میانشـان بـه عـدل و داد آشـتی دهیـد، و دادگـری  بازگـردد. پـس ا

ی را مجـاب نمود و به حیرت  دوسـت مـی دارد�« ]حجـرات/9[؟ مـردی از عـراق نیـز بـا همین آیه و

ی گفت: »تـو را چه  کـه بـرای رهـا سـاختن خویـش، بـه و افکنـد؛ و او پاسـخی نیافـت، جـز ایـن 

به این سخنان؟ از من دور شو!« همۀ این ماجرا به زودی خواهد آمد.
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ی آشـکار نشـده بـود و او حـق را از باطـل بازنمی شـناخت؟ مگـر  مگـر راه از بیراهـه بـرای و

رسـول  کـه  داشـت  اّدعـا  آیـا  نمـی داد؟  تشـخیص  گـروه  دو  آن  میـان  از  را  تجاوزپیشـه  گـروه 

یـک  تار شـب  پاره هـای  همچـون  را  اّمتـش  کـه   _ خویـش  از  پـس  فتنه هـای  از  خـدا؟ص؟ 

 دربرمی گیـرد )سـنن ِترِمـذی: 49/9 ]423/4[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 438/4 و 440 ]485/4 

َکْنـُز الُعّمـال: 31/6 و 37 ]152/1 و 157[( _ خبـر داده و آن گاه، ایشـان را فروپوشـیده در  و 487[؛ 

ک بـارش نهـاده و راه نجـات را برایشـان روشـن و هموار نسـاخته  تیرگی هـا و غـرق در امـواج هال

و بـه سـوی حـّق آشـکار هدایتشـان نکـرده و از بیـان مایـۀ نجاتشـان لـب فروبسـته بـود؟ حاشـا 

گـروه تجاوزگـر در آن  پیامبـر رحمـت را از ایـن پنـدار ]باطـل[! آن حضـرت؟ص؟ بـرای شـناخت 

نبردهـا هیـچ عـذری بـرای کسـی باقـی ننهـاده بـود و حکـم آن بر هیـچ دینداری پوشـیده نبود. 

بی خوابـی ام  مایـۀ  و  مشـغول  خـود  بـه  بسـیار  مـرا  ماجـرا  »ایـن  گویـد:  امیرالمؤمنیـن  موالمـان 

یـدن به آن  کـه راهـی جـز جنگیـدن یـا کفـر ورز گشـت و زیـر و باالیـش را نیـک بررسـیدم و دیـدم 

چـه خداونـد بـر محّمـد؟مهضر؟ نـازل فرمـود، نیسـت. خداونـد _ تبـارک و تعالـی _  از دوسـتان خویـش 

بـه  و  کننـد  پیشـه  پذیـرش  و  سـکوت  زمیـن  در  گناه پیشـگی  برابـر  در  کـه  نمی شـود  راضـی 

کـه جنگیـدن برایـم سـاده تر اسـت تـا درگیـر  معـروف امـر و از منکـر نهـی ننماینـد. پـس دیـدم 

شدن در میان زنجیرها در دوزخ!« )کتاب صّفین: ص542 ]ص474[(

آیــا گــوش ابن عمــر ســنگین بــود و آن بانگ هــای قدســی پیامبر؟ص؟ را نمی شــنید، همچون 

کــه ســگان ســرزمین حــوأب  ایــن ســخن رســول خــدا؟ص؟ خطــاب بــه عایشــه: »گویــا می بینمــت 

بر تو عوعو می کنند و با علی می جنگی، حال آن که بر وی ستم روا می داری.«؟

و این سـخنش خطاب به همسـرانش: »گویا یکی از شـما را می بینم که سـگان سـرزمین 

ی بانـگ می زنند؛ ای حمیرا! مبادا آن کس تو باشـی!«؟ حـوأب بـر و

کس تو باشی!«؟ که مبادا آن  و سخنش به عایشه: »بنگر 

ی ستم می ورزی.«؟ که بر و گفتارش با زبیر: »همانا با علی می جنگی، حال آن  و 
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که با علی می جنگند. پاداش  گروهی خواهند آمد  و این سـخنش: »به زودی پس از من 

جهـاد بـا ایشـان بـا خـدا اسـت؛ پـس هـر کـه نتوانـد بـا دسـتش  بـا ایشـان بجنگـد، باید بـا زبانش 

کنـد، بایـد بـا قلبـش جهـاد نمایـد؛ و آن سـوی  کـس نتوانـد بـا زبانـش چنیـن  کنـد؛ و هـر  چنیـن 

ایـن چیـزی نیسـت.«؟ و بـه راسـتی کـه ابن عمـر بـا زبـان و دل خویش تـا آن جا که می توانسـت، 

بـر خـالف این سـخن رسـول خـدا رفتـار نمود!

گروه سرکش و تجاوزپیشه خواهی جنگید،  گفتارش خطاب به علی: »ای علی! تو با  و 

که آن روز یاری ات نکند، از من نیست.«؟ که بر حق هستی؛ و هر  حال آن 

و سـخنش به وی: »پس از من با پیمان شـکنان و سـتم ورزان و از دین بیرون شـدگان نبرد 

کرد.«؟ خواهی 

کـه پیمان شـکنان و از دیـن بیرون شـدگان  گفتـارش بـا او: »تـو شهسـوار عـرب هسـتی   و 

کشت.«؟ و ستم ورزان را خواهی 

ُکشـندۀ  گاه که علی را دید: »به خدا سـوگند! وی  و این گفتارش خطاب به اّم سـلمه، آن 

سـتم ورزان و پیمان شـکنان و از دین بیرون شـدگان پس از من است.«؟

ی بـا سـتم ورزان و پیمان شـکنان و از دیـن بیـرون  کـه پـس از و و سفارشـش بـه علـی؟ع؟ 
شدگان بجنگد؟1

کـه بـر سـِر تأویـل قـرآن  کسـی اسـت  و ایـن سـخنش بـا اصحابـش: »همانـا در میـان شـما 

کـه مـن بر سـر فـرود آمدنش جنگیـدم.« ابوبکر گفت: »ای رسـول خدا! منم  می جنگـد، چنـان 

کـس؟« فرمـود: »نـه؛ بلکـه آن  گفـت: »ای رسـول خـدا! منـم آن  کـس؟« فرمـود: »نـه.« عمـر  آن 
کفشش را به علی داده بود تا پینه زند.2 کفش است.« و در آن حال،  پینه زنندۀ 

کتاب ]272/3-276[ بنگرید. 1. به همین 

کتاب )131/7( بنگرید. 2. به همین 
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و این سـخنش خطاب به عّمار بن یاسـر: »گروه سـرکش و تجاوزپیشـه تو را خواهد کشـت.« 

و گروه معاویه او را کشت.

ْنصـاری و ابوسـعید ُخـْدری و عّمـار بـن یاسـر: »رسـول خـدا؟ص؟ مـا را 
َ
و سـخن ابواّیـوب أ

کنیـم. گفتیـم: ›ای  فرمـان داد تـا بـا پیمان شـکنان و سـتم ورزان و از دیـن بیـرون شـدگان نبـرد 

کـس بـا آنـان بجنگیـم؟‹ فرمـود: ›همـراه علـی بـن  کـه همـراه چـه  رسـول خـدا! فرمـان دادی 

ابی طالـب.‹«

کـه ابن عمـر هیـچ یک  گیریـم  کـه در همیـن کتـاب )192/3-195( آوردیـم.  و دیگـر احادیثـی 

م از رسـول خـدا؟ص؟ را نشـنیده بـود؛ آیـا نیـز سـخنان آن جمـع انبـوه 
ّ
از ایـن حدیث هـای مسـل

کـه بـا پیمان شـکنان و سـتم ورزان جنگیدنـد، را نیـز  یـان و بـزرگان صحابـۀ نخسـتین  از بدر

که سـفارش رسـول خدا؟ص؟ به ایشـان و فرمان  نشـنیده یا آنان را راسـتگو نمی شـمْرد؛ همانان 

کنده  گوش هاشـان را آ ک، هنوز  دادنشـان برای نبرد با آن دسـته های شـورنده بر اماِم بر حّق پا

یـه نوشـت: »علـی  کـه ابن عمـر در نامـۀ خویـش بـه معاو بـود؟ پـس چـه دروغـی بزرگ تـر از ایـن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ آن بـه مـا سفارشـی ننمـوده؛ پـس  ماجرایـی نوپدیـد پیـش آورده 

کار هدایـت اسـت، از فضیلتـی  گـر ایـن  گفتـم: ›ا بـه توّقـف ]و احتیـاط[ پنـاه بـردم. و بـا خـود 

گـر ضاللـت، از شـّری رهـا گشـته ام.‹« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 76/1 ]90/1[؛ شـرح نهـج  بازمانـده ام؛ و ا

البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 260/1 ]113/3[(

آیـا ایـن بانـگ دعوتگـر بزرگـوار بـر ابن عمـر پوشـیده مانـده بـود: »علـی بـا حـق اسـت و حق 

کنـار حـوض ]کوثـر[ بـر مـن  کـه در روز قیامـت،  گاه  بـا او؛ و آن دو از یکدیگـر جـدا نشـوند تـا آن 

درآیند.«؟

یـا ایـن سـخنش: »علـی بـا حـق اسـت و حـق بـا او و بـر زبانـش؛ و هـر جـا او بگـردد، حـق 

ی بگـردد.«؟ نیـز بـا و

یـــا ایـــن ســـخنش بـــه علـــی: »حـــق بـــا تـــو و بـــر زبـــان تـــو و در قلبـــت و میـــان دو چشـــمت  )72(
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ــن  ــون مـ ــت و خـ گوشـ ــا  ــه بـ کـ ــان  ــه، چنـ ــت درآمیختـ ــت و خونـ گوشـ ــا  ــان بـ ــای دارد و ایمـ جـ

درآمیخته است.«؟

ی حرکت  یا سـخنش با اشـاره به علی: »حق با این اسـت؛ حق با این اسـت؛ و هر جا و

کنـد، حـق نیز با او جا به جا شـود.«؟

یـا ایـن گفتـارش: »علـی بـا قـرآن اسـت و قـرآن با او؛ از هم جدا نشـوند تا کنـار حوض ]کوثر[ 

بر مـن درآیند.«؟

یـا سـخنش خطـاب بـه علـی: »گوشـتت گوشـت مـن؛ خونـت خـون مـن؛ و حق همـراه تو 

است.«؟

گفتـه اش: »پـس از مـن فتنـه ای رخ خواهـد داد. هـرگاه چنـان شـود، همـراه علـی  یـا ایـن 

کـه در روز قیامـت  کسـی اسـت  کـه او نخسـتین  ی جـدا نشـوید؛  بـن ابی طالـب باشـید و از و

بـا مـن دسـت دهـد؛ و همـو اسـت صّدیـق برتـر و بـزرگ و فـاروق ایـن اّمـت کـه حـق و باطـل را از 

کـه بـزرْگ سـرکرده ]و  هـم جـدا می سـازد؛ و او اسـت بـزرْگ سـرکرده ]و قطـب[ مؤمنـان، حـال آن 
قطـب[ منافقـان، مـال اسـت.«؟1

ی در جنگ و ستیز  که شما با و گفتارش به علی و همسرش و دو  شیربچه اش: »با هر  یا 

باشید، در ستیزم؛ و با هر که شما با او در صلح و آشتی باشید، در صلح و آشتی ام.«؟

یـا سـخنش بـه آنـان: »بـا هـر کـه بـا شـما بجنگـد، در جنـگ و سـتیزم و بـا هـر کـه با شـما در 

صلـح و آشـتی باشـد، در صلـح و آشـتی ام.«؟

کـه ایشـان درون خیمـه ای بودنـد: »ای جماعـت مسـلمانان!  گفتـارش در حالـی  یـا ایـن 

کنان ایـن خیمـه در صلـح و آشـتی باشـد؛ و در جنـگ   مـن در صلـح و آشـتی ام بـا هـر کـه بـا سـا

کتـاب )22/3 و 176-180 و 187(؛ اإلسـتیعاب )657/2 ]قسـمت چهـارم/1744[(؛ اإلصابـه )171/4(  1. بـه همیـن 
ید. بنگر

49/10



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 78

کـه را دوسـتار اینـان  کـه بـا آنـان بـه جنـگ و سـتیز باشـد؛ و دوسـت مـی دارم هـر  و  سـتیزم بـا هـر 

کـزاد باشـد؛ و بـا آنـان  کـه خوشـبخت و خـودش پا کسـی  باشـد. آنـان را دوسـت نمـی دارد جـز 

کـزاد باشـد.«؟ کـه تیره بخـت و خـودش ناپا کسـی  دشـمنی نمی کنـد جـز 

ُکشـندۀ  کان و  پـا بـود: »ایـن فرمانـروای  گرفتـه  بـازوی علـی را  کـه  گفتـه اش در حالـی  یـا 

بـدکاران اسـت. هـر کـه یـاری اش کنـد، خدا او را یـاری نماید و هر که یـاری اش را واگذاَرد، خدا 
گـذارد.«؟1 یـاری اش را وا

کـه مـن موالیـش  یـا ایـن سـخنش در حّجـة الـوداع در حضـور 100000 تـن یـا بیش تـر: »هـر 

باشـم، این علی موالی او اسـت. بارخدایا! دوسـتارش را دوسـت باش و دشـمنش را دشـمن؛ 

کـه او را  کـش؛ هـر  کشـد، از یـاری او دسـت  کـه از یـاری اش دسـت  کـن و هـر  یـاورش را یـاری 
گردش درآور!«؟2 دوست بدارد دوست دار و دشمنش را دشمن دار؛ و حق را همراه او به 

گرفتـه اسـت؟ آیـا ابن عمـر از همـۀ این هـا  و دیگـر خبرهـای فـراوان کـه شـرق تـا غـرب را فرا

ی و ناشـناخته یـا نبـردی برای  دور بـود؛ پـس آن اقدام هـا را جنگـی دنیایـی یـا آشـوبی ناپیـدارو

حکومـت دانسـت؟ بنگریـد بـه: مسـند أحمـد: 70/2 و 94 ]182/2 و 225[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف 

بیهقـی: 192/8� 

گویـا آن را  یـدن بـه راه خویـش اصـرار نمـوده،  کبـر ورز یافتـه، سـپس بـا  یـا ایـن خبرهـا را در

نشـنیده یـا گوشـش سـنگین بـود؟ در هـر حـال، رأی او چیزی نبود جز اجتهـاد در برابر نص که 

هیـچ دینـدار خالصـی بدان گوش نسـپارد.

که پشیمانی سودش نبخشید _  که همو دچار پشیمانی شد _ روزی  مایۀ افسوس است 

کـه در آن نبردهـا علـی امیرالمؤمنیـن را همراهـی نکرد؛ و می گفت: »خود را بر هیچ چیز  از ایـن 

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه نبـرد نکـردم.« و در  کـه بـا آن  یغ خـور نمی یابـم، جـز ایـن  دنیـا در

کتاب )336/1؛ 88/8(؛ أحکام القرآن جصاص )560/1( بنگرید. 1. به همین 

گذشت، بنگرید. د نخست در پیرامون حدیث غدیر 
ّ
2. به آن چه در مجل

)73(
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گـروه سـرکش و  کـه همـراه علـی بـا آن  یـغ نمی خـورم، جـز ایـن  عبارتـی دیگـر: »بـر هیـچ چیـز در

تجاوزپیشـه نجنگیـدم.« و در لفـظ دیگـر: »خـود را بـر هیـچ چیـز دنیـا که از دسـتم رفته باشـد، 

کـه همـراه علـی با آن گروه سـرکش و تجاوزپیشـه سـتیز نکردم.«  یغ خـور نمی یابـم، مگـر ایـن  در

در  دنیـا  از هیـچ چیـز  »در دل خویـش  بـود:  نزدیـک  مرگـش  کـه  گاه  آن  عبـارت،  دیگـر  در  و 

گـروه سـرکش و  کـه همـراه علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـا آن  حسـرت و افسـوس نیسـتم، مگـر ایـن 

یـغ نمی خورم،  تجاوزپیشـه نجنگیـدم.« عبـارت ابن ابی جهـم چنیـن اسـت: »بـر هیـچ چیز در

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه همـراه علـی؟ضر؟ را وانهـادم.« )الّطبقـات  کـه نبـرد بـا آن  مگـر ایـن 
ْسـد 

ُ
الکبـرٰی: چـاپ لیـدن: 136/4 و 137 ]187/4[؛ اإلسـتیعاب: 369/1 و 370 ]قسـمت سـوم/953[؛ أ

الغابـه: 229/3 ]342/3[؛ الریـاض الّنضـره: 242/2 ]201/3[(

بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 172/8( از طریـق حمـزة بـن عبـداهلل بـن عمـر آورده اسـت: »کنـار 

گفت: ›ای ابوعبدالّرحمان!  ی آمد و  که مردی از عراقیان نزد و عبداهلل بن عمر نشسـته بودم 

که در موضوع اختالف های مردم ]و جنگ و سـتیز میان  به خدا سـوگند! بسـیار می خواسـتم 

ی کنـم و تـا می توانم، از شـّر کنـاره گیـرم. اّما آیه ای  آنـان[، بـر سـیرۀ نیکـوی تـو باشـم و از تـو پیـرو

کـه ذهنـم را بـه خـود مشـغول نمـوده اسـت؛ پس در بـارۀ آن  محکـم از کتـاب خـدا را می خوانـم 

کارزار کنند،  گـروه از مؤمنـان بـا هـم  گـر دو  گاهـم کـن! آیـا ایـن سـخن خـدای تعالـی را دیـده ای:“و ا آ

کنـد، با آن که سـتم و تجاوز می کند  گـر یکـی از آن دو بـر دیگـری سـتم و تجاوز  میانشـان آشـتی دهیـد. پـس ا

گـر بازگشـت میانشـان بـه عـدل و داد آشـتی دهیـد، و دادگـری  بجنگیـد تـا بـه فرمـان خـدای بازگـردد. پـس ا

گفـت: ›تـو را چـه بـه  گاه سـاز!‹ عبـداهلل  کـه خـدا دادگـران را دوسـت مـی دارد.”؟ مـرا از آن آ کنیـد، 

کـه دیگـر سـیاهی اش را ندیدیـم؛  گشـت  ایـن سـخنان؟ از مـن دور شـو!‹ آن مـرد چنـدان دور 

کار ایـن اّمـت در دل خویـش  گفـت: ›از هیـچ چیـِز  ی نمـود و  پـس عبـداهلل بـن عمـر بـه مـا رو

کـه با آن گروه سـرکش و تجاوزپیشـه نجنگیـدم، چنان  احسـاس حسـرت نمی کنـم، مگـر ایـن 

کـه خداونـد؟زع؟ فرمانـم داده بـود.‹«

کـه بـر زبـان ابن عمـر ]بـر ضـد خـودش[ جـاری شـد و آن چـه از  ایـن اسـت حّجـت خـدا 

)74(
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یخـت. اّمـا آیـا ایـن حّجت هـا در دلـش نیـز اثـر نهاد و  پشـیمانی ]و حسـرت[ از درونـش بیـرون ر

ی از پشیمانی اش را تصدیق نمود؟ من ندانم! تجربه عینی نیز خبردادن و

با من به سراغ نماز ابن عمر آیید!

از نشـانه های  ایـن  یافتـه؛  کـه چیرگـی و حکومـت  کسـی  نمـاز خواندنـش همـراه  اّمـا  و 

خـدا  شـعائر  بـا  بـازی  و  مسـتقیم  دیـن  شـمردن  سـبک  و  عبادت هـا  جایـگاه  بـه  ی  و  جهـل 

گشـت و یـاد خـدا را فراموشـش سـاخت؛ پـس بـا  و اسـالم مقـّدس اسـت. شـیطان بـر او چیـره 

و  جهـان  گزیـدۀ  دو  از  یکـی  و  بشـر  بهتریـن  همـراه  نمـاز  وانهـادن  از  شـرم آور  سـخن  ایـن 

کـه در زبان خـدای عزیز معصوم  محبوب تریـِن مـردم نـزد خـدا و رسـولش، علـی امیرالمؤمنین 

گـزاردن فراپشـت حّجـاج آدمکـش پـرده در عـذر آوْرد؟ از طریـق سـفیان  شـمرده شـده، و نمـاز 

ُکَهیـل روایـت شـده اسـت: »مـن و ذر مرهبـی1 در بـارۀ حّجـاج اختـالف  ثـوری، از سـلمة بـن 

ی به  کم گوید: »درسـتِی سـخن و نمودیـم. ذر او را مؤمـن دانسـت؛ و مـن کافـرش شـمردم.« حا

کـه از طریـق ابوسـهل احمـد قّطـان، از اعمـش بـرای  سـبب گفتـار مجاهـد بـن جبـر؟ضر؟ اسـت 

گفت:“شـگفتا از بـردۀ  کـه  کـرد: ›بـه خـدا سـوگند! از حّجـاج بـن یوسـف شـنیدم  مـا روایـت 

کـه اّدعـا دارد ]آیاِت[ قرآنی را می خواَند که از سـوی خدا  هذیـل _ یعنـی: عبـداهلل بـن مسـعود _ 

اسـت! بـه خـدا سـوگند! این هـا چیـزی نیسـت جز پـاره ای رجزهـای مـردم عرب بیابان نشـین؛ 

کم:  گـر او را می دیـدم، گردنـش را مـی زدم.”‹« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا بـه خـدا سـوگند! ا

کر افـزوده اسـت: »و هرآینـه  یـخ مدینـة دمشـق: 69/4 ]159/12-160[( ابن عسـا 556/3 ]641/3[؛ تار

قرآن را از آن می زدایم، هرچند با استخوان دندۀ خوک!«

کـه در آن  یـخ مدینـة دمشـق: 69/4 ]159/12[( خطبـه ای را از حّجـاج آورده  کر )تار ابن عسـا

آمـده اسـت: »]بـه گفتـۀ قـرآن[ هـر چه توانید، تقوای خدا را پیشـه کنید که هیچ پاداشـی ندارد؛ 

اّمـا سـخن امیرالمؤمنیـن عبدالملـک را بشـنوید و فرمـان برید کـه پاداش دارد. به خدا سـوگند! 

که صاحبان صحیح های شش گانه از او روایت نموده اند. کوفه بود  1. از عبادت پیشگان 
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گـر مـردم را فرمـان دهـم کـه از یکـی از درهای مسـجد بیرون آیند و آنان از در دیگر بیرون شـوند،  ا

گردد!« خون ها و جان های همۀ ایشان بر من حالل 

وانگهـی خـود ابن عمـر ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را روایـت نمـوده اسـت: »در قبیلـۀ 

ی را: »همانا در میان ثقیف،  کننده اسـت.« و نیز این سـخن و ثقیف، فردی دروغگو و نابود 

کننده ای اسـت.« )سـنن ِترِمذی: 64/9؛ 294/13 ]432/4؛ 686/5[؛ مسـند أحمد:  دروغگو و نابود 

یـخ مدینـة دمشـق: 50/4 ]121/12-122[( و همـۀ پیشـینیان و پسـینیان  91/2 و 92 ]218/2 و 221[؛ تار

کننـده، حّجاج اسـت. کـه مقصـود از نابـود  همداسـتانند 

جاحـظ گویـد: »حّجـاج در کوفـه خطبـه خوانـد و از زائـران قبـر رسـول خـدا؟ص؟ در مدینه 

کـه چوب هـا و اسـتخوان های پوسـیده  گفـت: ›آنـان را مـرگ بـاد! جـز ایـن نیسـت  یـاد نمـود و 

را طـواف می کننـد. چـرا بـه طـواف کاخ امیرالمؤمنیـن عبدالملـک نمی رونـد؟ مگـر نمی دانند 

یـه تألیـف  کـس بهتـر از فرسـتادۀ او اسـت؟‹« )الّنصائـح الکافیـة لمـن یتولـی معاو کـه جانشـین هـر 

ابن عقیـل: ص81 ؛ چـاپ دوم ]ص106[(

گویـد: »دو مـرد اختـالف  یـخ مدینـة دمشـق: 81/4 ]187/12- 188[(  کر )تار حافـظ ابن عسـا

کافـر دانسـت و دیگـری مؤمـن گمراه. پس از شـعبی پرسـیدند و او به  نمودنـد. یکـی حّجـاج را 

کافـر اسـت.‹« آن دو گفـت: ›حّجـاج مؤمـن اسـت، امـا بـه بـت و طاغـوت؛ و بـه خـدای بـزرگ 

گویـد: »در بـارۀ حّجـاج از واصـل بـن عبداألعلی پرسـیدند؛ گفت: ›در بـارۀ پیرمرد  همـو 

کافـر از من می پرسـید!‹«

همو این سخن قاسم بن مخیمره را آورده است: »حّجاج خود را از اسالم بیرون می کشد.«1

نیـز همـو ایـن سـخن عاصـم بـن ابی نجـود را آورده اسـت: »هیـچ حریمـی و حرمتـی بـرای 

یـد.« کـه حّجـاج آن را در خـدای تعالـی نماْنـد، جـز ایـن 

یـخ مدینـة دمشـق آمـده اسـت:»حّجاج  کر چنیـن آمـده؛ اّمـا در چـاپ تـازۀ تار یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا 1. در تهذیـب تار
دسـتاویزهای اسـالم را می گسـلد.«)غ.(
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کـرده اسـت: »از بـرادران عراقی مان در شـگفتم  ی ایـن گفتـۀ طـاووس را نقـل  همچنیـن و

کـه حّجـاج را مؤمـن می خوانند!«

ی بر آنند که حّجـاج کافر بوده  اجهـوری گویـد: »امـام محّمـد بـن عرفـه و پیـروان محّقق و

است.« )اإلتحاف بحب األشراف: ص22 ]ص67[(

بـن حّسـان  از طریـق هشـام  کر  ِترِمـذی و ابن عسـا را  یـد و آن چـه  گذار را وا همـۀ این هـا 

گفته اسـت: »کشـته شـدگان در حبس ]و زیر شـکنجۀ[ حّجاج  که  روایت نموده اند، برگیرید 

یخ مدینة دمشـق: 80/4  را شـمردند و آنـان را 120000 تـن یافتنـد.« )سـنن ِترِمـذی: 64/9 ]433/4[؛ تار

ی 80000 زندانی دیدند  صـول: 36/4 ]41/4[( نیـز در زنـدان و
ُ
]184/12[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

یخ مدینة دمشـق: 80/4 ]185/12[؛ المسـتطرف: 66/1 ]53/1[(  که 30000 تن از ایشـان زن بودند. )تار

بـدان  نزدیـک  از  او  و  ابن عمـر رخ داد  پیـش چشـمان  و حبـس همگانـی  بـزرگ  کشـتار  ایـن 

ی هنـوز زنـده بـود و سـر  کـه و می نگریسـت و همـۀ روزگار حّجـاج را درک نمـود و در حالـی مـرد 

می بریـد و آدمکشـی می کـرد!

گناهـکاری بـرای امامـت نمـاز شایسـته اسـت و سـرور  آیـا چنیـن سـتمگر خیانت پیشـۀ 

کرامـت، شایسـته نیسـت؟ آیـا ابن عمـر در آن روز که بـا حّجاج بیعت  کـی و  عـرب، آن نمـاد پا

کـه بـرای خـودداری از بیعـت بـا ابن زبیـر آورده بـود؟ از او  کـرده بـود عـذری را  نمـود، فرامـوش 

کـه مـردم مّکـه و مدینـه  پرسـیدند: »چـرا بـا امیرالمؤمنیـن _ یعنـی: ابن زبیـر _ بیعـت نمی کنـی؛ 

کرده انـد؟« و او پاسـخ داد: »بـه  ی بیعـت  و پیرامـون آن دو ]و عراقیـان[ و همـۀ شـامیان بـا و

کـه شمشـیرهاتان بـر دوشـتان اسـت و خـون  خـدا سـوگند! بـا شـما بیعـت نمی کنـم، در حالـی 

مسـلمانان از دسـتتان می چکـد!« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 192/8(

مگـر پیـش چشـم ابن عمـر، خـون مسـلمانان و شـماری انبـوه از بنـدگان صالـح خـدا و 

ک خانـدان خداونـد، از دسـت حّجـاج و مأمورانـش نمی چکیـد؟ پـس چگونـه  شـیعیان پـا

کـدام آیـۀ قـرآن یـا سـّنت، او را روا گشـت  گـزارد و بـا او بیعـت نمـود؟ بـر پایـۀ  ی نمـاز  فراپشـت و
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کـه بـا ابن زبیـر بیعـت نمـود و دسـت لرزانـش را بـرای بیعـت بـه  تـا سـوگندش را بشـکند، روزی 

کـه سـران خـوارج و دشـمنان اسـالم و بیـرون شـدگان از دیـن،  کـرد، از آن پـس  ی دراز  سـوی و

کـه از  کردنـد ]حـال آن  نافـع بـن ازرق و عطّیـة بـن اسـود و نجـدة بـن عامـر، بـا ابن زبیـر بیعـت 

دستان همۀ اینها خون می چکید[؟ )الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 193/8(

کـه آیـا در شـریعت اسـالم حکمـی بـرای  کاش مـن و مردمـم ]= شـیعیان[ درمی یافتیـم 

چیرگـی آمـده تـا مسـلمان در نمـاز که سـتون دیـن و برترین عمل اّمت محّمد؟ص؟ اسـت، بدان 

کـردن بـه کسـی در نمـاز جمعـه و جماعـت، بر مـدار بیعت و اجمـاع اّمت  تکیـه کنـد یـا اقتـدا 

ی، می چرخـد؟ و یـا آن بهانه هـای ابن عمـر  و نبـودن سـتیز میـان امـام و مخالفـان شـورنده بـر و

گمـان  کـه  بنگریـد  ی  فرومایگـِی خـرد و بـه  بوده انـد؟  بیهـوده  دروغیـن  آرزوهـای  و  خواب هـا 

می کنـد اّمـت یاوه هایـش را می پذیـرد و این ها را عذر او در انجام آن گناهان بزرگ می شـمارد؛ 

گناهـان زشـت تر اسـت؛ و انسـان بـر خویشـتن بینـا  کـه ایـن بهانه هـا از اصـل آن  غافـل از آن 

است، هرچند عذرهایش را فراپیش افکَند.

کـه ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی:  ایـن مـرد در مّکـه همـراه حّجـاج نمـاز می گـزاْرد، چنـان 

ـی: 213/4(: »ابن عمـر فراپشـت 
ّ
110/4 ]149/4[( آورده اسـت. نیـز بـر پایـۀ سـخن ابن حـزم )الُمحل

کـه یکـی از آن دو از خـوارج بـود و دیگری فاسـق و بدکارتریِن  حّجـاج و نجـده1 نمـاز می خواْنـد 

کـرده اسـت. آفریـدگان!« ایـن سـخن را ابوالبـرکات2 )بدائـع الّصنائـع: 156/1( یـاد 

کتاب خدا و سـّنت  که بیش از همه به  کسـی نیسـت  آیا سـزاوارتریِن مردم برای امامت 

م نیسـت: 
ّ
گاه باشـد؟ آیا این سـخن رسـول خدا؟ص؟ با سـندی صحیح روایت نشـده و مسـل آ

یـه، در یمامـه سـر  1. نجـدة بـن عامر/عمیـر یمانـی از سـرکردگان خـوارِج رویگـردان از حـق بـود کـه پـس از مـرگ یزیـد بـن معاو
بـه شـورش برداشـت و بـه مّکـه آمـد و آرا و عقایـدی معـروف دارد، بـه سـال 70 کشـته شـد و پیروانـش نیـز انقـراض یافتنـد. 

بنگریـد بـه: لسـان المیـزان: 148/6 ]177/6[�

2. ایـن کنیـه بـرای مؤلـف ایـن کتـاب، شـناخته نیسـت. ظاهـرا »ابوالبـرکات« تحریـف »ابوبکر« اسـت کـه نام او اسـت و در 
الغدیـر بارهـا از وی بـا لقـب »ملـک العلمـاء« یاد می شـود.)غ.(
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گر در این  کـه از همـگان، کتـاب خدا را بهتر بخوانـد و بداند. ا »مـردم را کسـی امامـت می کنـد 

گاهـی بـه  گـر در آ گاه تـر اسـت، سـزاوار آن اسـت. ا کـه بـه سـّنت آ ویژگـی یکسـان باشـند، آن 

گـر در پیشـینۀ هجرت  گزیـده، سـزاوار اسـت. ا کـه پیش تـر هجـرت  سـّنت نیـز برابـر باشـند، آن 

که پیش تر اسـالم آورده، سـزا اسـت.«؟ )صحیح مسـلم: 133/2 ]119/2[؛  هم یکسـان باشـند، آن 

سنن ِترِمذی: 34/6 ]459/1[؛ سنن أبی داود: 96/1 ]159/1[(

گـر  م نیسـت: »ا
ّ
گفتـۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـا سـندی صحیـح روایـت نشـده و مسـل آیـا ایـن 

ایشـان  کـه  نیکانتـان پیشـنماز شـوند؛  بایـد  گـردد،  پذیرفتـه  نمازتـان  کـه  آیـد  را خـوش  شـما 

الرایـة: 2/26[ ]نصـب  پروردگارتـان هسـتند.«؟  و  میـان شـما  نماینـدگان  و  واسـطه 

ـــا آن چـــه از نمـــاز حّجـــاج او را  گـــردد ی کـــه نمـــازش پذیرفتـــه  ـــا ابن عمـــر خشـــنود نمی شـــود  آی

کـــه وی و خطیبانـــش علـــی و ابن زبیـــر را لعـــن می نمودنـــد؟ بنگریـــد بـــه:  خـــوش افتـــاد، ایـــن بـــود 

ـــه  ـــۀ نزدیکـــی ب ـــه نمـــاز و دیگـــر عبادت هـــای مای ک ـــا می دانســـت  ـــی تألیـــف ابن  حـــزم: 64/5� ی
ّ
الُمحل

ـــه _؟1  ـــام اهلل علی ـــرت _ س ـــرور عت ـــت س ـــا والی ـــر ب ـــد، مگ ـــودمند نیفت ـــلمانی س ـــچ مس ـــرای هی ـــدا، ب خ

گاه بـــود و خـــود را دارای ایـــن ویژگـــی نمی دیـــد و خویـــش را از آن دور  ــر بـــر خویشـــتن آ و ابن عمـ

ـــود؟ ـــان ب ـــرده در یکس ـــۀ پ ـــا ستم پیش ـــادل ی ـــام ع ـــه ام ـــش ب کردن ـــدا  ـــس اقت ـــت؛ پ می دانس

ک امامت می شـــمرد، پس چرا به موالمـــان امیرالمؤمنین؟ع؟  گـــر این مرد چیرگی را مال ا

اقتـــدا نکـــرد که در ماجرای جمل و نهروان چیره گشـــت و در صّفین نیز مغلوب نشـــد، بلکه 

اّمـــا  شـــد؛  مشـــتبه  ســـاده دالن  بـــر  کار  و  نمـــود  نیرنگ بـــازی  ماجـــرا  آن  در  ابن العاصـــی 

بصیرت مندان حقیقت را شـــناختند و به قدر چشـــم بر هم زدنی از باورشـــان بازنگشـــتند؟ 

پیـــش از ایـــن جنگ ها نیـــز بیعت با خلیفـــۀ بر حق بـــدون مخالف و معارضی برقرار گشـــته 

کرســـی خالفت  بـــود و نیـــازی به تشـــخیص غالـــب از مغلوب نبـــود. پس امام عـــدل؟ع؟ بر 

چیـــره و بـــر َمســـند آن نشســـته بود. پس چـــرا ابن عمـــر آن حضـــرت؟ع؟ را وانهاد و بـــه او اقتدا 

کتاب )301/2( بنگرید. 1. به همین 
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ک اقتدا به  ی تحّقق یافته و همان مـــال نکـــرد، حـــال آن که همۀ شـــرط های بیعت در بـــارۀ و

گشته بود؟ او در نماز با رأی خود ابن عمر برای او حاصل 

گشـــت  ـــر همـــۀ ســـرزمین های اســـالمی چیـــره  کیســـت و چـــه هنـــگام ب آن نجـــدۀ شورشـــی 

ــن  ــا ایـ ــوارج را بـ ــدا؟ص؟ خـ ــول خـ ــه رسـ کـ ــال آن  ــی دارد، حـ ــه ارزشـ ــه او چـ ــدا بـ ــودش و اقتـ و خـ

ســـخن، بیـــرون رفتـــگان از دیـــن معرفـــی می نمـــود: »کســـانی از اّمـــت مـــن بـــه شـــورش برخواهنـــد 

ــا آنـــان هیـــچ اســـت؛ و  ــا قـــراءت شـــما در قیـــاس بـ کـــه قـــرآن را قـــراءت می کننـــد، اّمـ خاســـت 

ـــا روزه شـــان. قـــرآن را چنـــان قـــراءت  ـــان در قیـــاس ب ـــا نمازشـــان و روزه ت ـــان در مقایســـه ب نیـــز نمازت

کـــه قـــرآن بـــر ضـــّد ایشـــان اســـت؛  کـــه می پندارنـــد بـــه سودشـــان اســـت، حـــال آن   می کننـــد 

ـــه  ک ـــر نمـــی رود. از دیـــن بیـــرون می شـــوند، چنـــان  گردنشـــان فرات ـــر  و نمازشـــان از اســـتخوان چنب
تیـــر از حیـــواِن شـــکار شـــده.«1

پسـین مردمـی می آینـد تازه سـال و سـبک مغز  و نیـز بـا ایـن سـخنش؟ص؟ : »در روزگار باز

گلوهاشـان  از  ایمانشـان  و  قـرآن می خواننـد  و  زبـان دارنـد  بـر  را  کـه بهتریـن سـخناِن آدمیـان 

کـه تیـر از حیـواِن شـکار شـده. پس هرجـا آنان را  فراتـر نمـی رود. از دیـن چنـان بیـرون می شـوند 

کـه آنـان را بکشـد در روز قیامـت نـزد خداونـد  کـه در کشتنشـان بـرای کسـی  یافتیـد، بُکشـید؛ 
پاداشـی اسـت.«2

کندگـی رخ می دهـد.  و نیـز بـا ایـن سـخنش؟ص؟ : »بـه زودی در میـان اّمتـم اختـالف و پرا

گفتـار زیبـا و رفتـار زشـت دارنـد و قـرآن می خواننـد، اّمـا قـرآن از اسـتخوان های چنبـر  گروهـی 

کـه تیـر از حیـوان شـکار شـده؛  گردنشـان فراتـر نمـی رود. آنـان از دیـن بیـرون می شـوند، چنـان 

1� سـنن ِترِمـذی )37/9 ]417/4[(؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )170/8(؛ صحیـح مسـلم ]443/2[؛ و سـنن أبوداود 
صـول )31/4 ]36/4[( آمده اسـت.

ُ
]244/4[؛ چنـان کـه در تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

2. صاحبـان پنـج کتـاب صحیـح، جز ِترِمذی، ایـن روایت را آورده اند]: بخاری )الّصحیح: 1321/4(؛ مسـلم )الّصحیح: 
441/2(؛ ابن ماجه )الّسـنن: 59/1(؛ ابوداوود )الّسـنن: 244/4(؛ نسـائی )الّسـنن: 312/2([ چنان که در تیسیر الوصول 

کرده اسـت. صول )32/4 ]38/4[( آمده اسـت. نیز بیهقی )الّسـنن الکبرٰی: 170/8( آن را روایت 
ُ
إلی جامع األ
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کمـان بازگـردد! آنـان بدتریـِن  کـه تیـر بـه قـرارگاه خـود در چلـۀ  و سـپس بازنمی گردنـد، مگـر آن 

کتـاب خـدا  کـه آنـان را بُکشـد و ایشـان او را بُکشـند! بـه  کسـی  آفریدگاننـد. خوشـا بـه حـال 

کـه بـا ایشـان بجنگـد، بـه خـدا  کـه هیـچ نسـبتی بـا آن ندارنـد. هـر  فرامی خواننـد، حـال آن 

فرمـود:  چیسـت؟«  آنـان  چهـرۀ  نشـانۀ  خـدا!  رسـول  »ای  گفتنـد:  اسـت.«  آنـان  از  نزدیک تـر 
می تراشـند.«1 را  »سرهاشـان 

کـه سـیرۀ ایشـان همانند  و نیـز بـا ایـن گفتـارش؟ص؟: »از سـوی مشـرق مردمـی برمی شـورند 

گردنشـان  ظاهـر ذوالّثدیـه اسـت: قـرآن را قـراءت می کننـد، اّمـا قراءتشـان از اسـتخوان چنبـر 

آن  بـه  و  شـده،  شـکار  حیـواِن  از  تیـر  کـه  چنـان  می شـوند،  بیـرون  دیـن  از  نمـی رود؛  فراتـر 

بـر سـینه اش نهـاد _ نشـانۀ ظاهرشـان سـر تراشـیدن اسـت؛  را   بازنمی گردنـد؛ _ پـس دسـتش 

کـه نفـر آخرشـان خـروج کنـد. پـس هـرگاه آنـان  و همچنـان سـر بـه شـورش برمی دارنـد تـا آن گاه 

را دیدید، بکشیدشان!« )المستدرک علی الّصحیحین: 147/2 ]160/2[(

کسـانی بـا ویژگی هـای ظاهـری ذوالّثدیـه  کـه  و نیـز بـا ایـن سـخنش؟ص؟: »نزدیـک اسـت 

کتـاب خداونـد را  کـه دشـمنانش هسـتند؛  کتـاب خـدا را تـالوت می کننـد، حـال آن  درآینـد: 

بـا سـِر تراشـیده قـراءت می نماینـد. پـس چـون سـر بـه شـورش بردارنـد، گردن هاشـان را بزنیـد!« 

)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 145/2 ]159/2[(

که مردمی سرسختند؛  گروهی از اّمت من خواهند بود  گفته اش؟ص؟: »همانا  و نیز با این 

گردنشـان فراتـر نمـی رود؛  در قـراءت قـرآن زبانـی روان دارنـد، اّمـا قراءتشـان از اسـتخوان چنبـر 

کـه تیـر از حیـوان شـکار شـده. پـس هـرگاه آنـان را دیدیـد،  از دیـن بیـرون می شـوند، آن سـان 

که ]در این درگیری[ پاداش دارد، قاتل ایشـان اسـت!« )المسـتدرک  کس  بُکشیدشـان؛ زیرا آن 

علـی الّصحیحیـن: 146/2 ]159/2[(

کـم )147/2 و 148 ]161/2[(؛ الّسـنن الکبـرٰی  1. سـنن ابـوداوود )243/2 ]243/4[(؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
کرده اند،  تألیف بیهقی )171/8(. بخاری ]الّصحیح: 2748/6[ و مسلم ]الّصحیح: 440/2[ نیز همانند آن را روایت 

صول )33/4 ]38/4[( آمده اسـت.
ُ
که در تیسـیر الوصول إلی جامع األ چنان 

55/10
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ـــت )مســـند احمـــد:  ـــن روای ـــا ایـــن ســـخنش؟ص؟: »خـــوارج ســـگان دوزخ هســـتند.« ای ـــز ب و نی

ــر  ــع الّصغیـ ــیوطی )الجامـ ــه سـ کـ ــه 74/1 ]61/1[( از طریقـــی آمـــده  ــنن ابن ماجـ 355/4 ]473/5[؛ سـ

]638/1[( آن را صحیـــح شـــمرده اســـت.

ک؟ص؟  کـــه از طریـــق صحیـــح از پیامبـــر پـــا کـــه از ایـــن همـــه ســـخنان  پـــس آن صحابـــی 

در بـــارۀ پیمان شـــکنان و تجاوزپیشـــگان و از دیـــن بیـــرون شـــدگان رســـیده، بهـــره نگیـــرد، چـــه 

ی  آن هـــا رو از  و  بهایـــی نمی شـــمرد  گفتارهـــای صریـــح  آن  بـــرای  کـــه  بهایـــی دارد؛ همـــو 

حضـــور  توجیـــه  بـــرای  و  نمی جویـــد  بصیـــرت  آن هـــا  بـــا  خویـــش  دیـــن  در  و  برمی گرداَنـــد 

ــه  ــوادث را فتنـ ــر، آن حـ ــی پیامبـ ــم قطعـ ــن حکـ ــا ایـ ــت بـ ــا و مخالفـ ــش در آن میدان هـ نیافتنـ

گوینـــد ایمـــان آوردیـــم آنـــان را وامی گذارنـــد  کـــه ]بـــه زبـــان[  کـــه همیـــن  می شـــمارد. »آیـــا مـــردم پنداشـــته اند 

و آزموده نمی شوند�« ]عنکبوت/2[

ابن عمر کیفر کردار خویش را چشید. او وظیفۀ خود در بیعت با موالمان امیرالمؤمنین؟ص؟ 

را وانهاد و از تبّرک یافتن با دست مبارکش که همان دست رسول خدا؟ص؟ بود _ و همو خلیفۀ 

ی به شمار می رفت _ سر باززد و بدو اقتدا نکرد و در شمار یارانش درنیامد، با آن  بی رقیب و

کسی  کیفرش خوارِی بیعت با  ی بود. پس  که جان پیامبر بزرگوار؟ص؟ و بخشی بازمانده از و

فرومایگی دچار  و  پستی  به  نیز  این جا  در  را  او  و خداوند  بدکار شد  و  فاسق  چون حّجاِج 

ی را سزاوار بیعت با دست ندید  کننده، و که حّجاِج زورگوی دروغگوی نابود  نمود، چندان 

کرد! خداوند او را با نماز  ی بیعت  و پایش را به سوی او دراز نمود و ابن عمر بدین سان با و

گرفتار نمود _ و این رسوایی  کیفر  گزاردن فراپشت حّجاج و نیز نجدۀ بیرون شده از دین، به 

کار، او را بس بود؛ و همانا عذاب آخرت سخت تر و ماندگارتر است _  دنیایی به ازای آن دو 

گرداْند و همو ابن عمر  ی چیره  ی آن بود که حّجاج را بر و کیفرهای خدای سبحان برای و واز  

الغابه:  ْسد 
ُ
أ سوم/953[؛  ]قسمت   369/1 )اإلستیعاب:  گزاْرد!  نماز  او  بر  نیز  خودش  و  کشت  را 

230/3 ]344/3[( چه نماز پذیرفته و چه دعای مستجابی از ستمگری زورگو!

)81(
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بهانه ای دیگر از ابن عمر

ی  کـه ابونعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 292/1( از طریـق نافـع، از و ابن عمـر را بهانـه ای دیگـر نیـز بـود 

آورده اسـت؛ بدیـن سـان کـه مـردی نـزد او درآمـد و گفـت: »ای ابوعبدالّرحمـان! تـو فرزنـد عمـر 

همراهـی  المؤمنیـن[  امیـر  نبردهـای  ]در  چـرا  پـس  هسـتی؛  خـدا؟ص؟  رسـول  صحابـی  و 

ی پاسـخ داد: »زیـرا خـدای تعالـی خـون مسـلمانان را بـر من حرام کرده اسـت.«  نمی کنـی؟« و

از آِن خـدای  تـا فتنـه ای نمانـد و دیـن  کنیـد  کارزار  آنـان  بـا  گفـت: »خداونـد؟زع؟ فرمایـد: ›و  آن مـرد 

کـه دیـن از آِن  گـردد�‹ ]بقـره/193[« او گفـت: »مـا چنیـن کردیـم و بـا ایشـان جنگیدیـم تـا آن گاه 

خدا شد؛ اّما شما می خواهید بجنگید تا دین از آِن غیر خدا شود!«

همـو )همـان: 294/1( از طریـق قاسـم بـن عبدالّرحمـان روایـت نموده که در جریان آشـوب 

نخسـت ]= جنـگ جمـل[، بـه ابن عمـر گفتنـد: »آیا بـرای نبـرد برنمی خیزی؟« پاسـخ داد: »آن 

گاه کـه بت هـا میـان رکـن و دِر کعبـه بودنـد، مـن جنگیدم تـا خداوند آن ها را از سـرزمین عرب 

 اهلل.‹«
ّ

که می گویند: ›ال اله اال کسانی بجنگم  که با  کنون بیزارم از این  دور ساخت. ا

کـه همـراه  ابن عمـر را وانهیـد تـا خـود را از همـۀ صحابـه، آن مهاجـران نخسـتین و انصـار، 

را  خویشـتن  آیـا  اّمـا  بشـمارد!  دین شـناس تر  جنگیدنـد،  آشـوب ها  آن  در  امیرالمؤمنیـن؟ص؟ 

تـا در آن آشـوب ها  یارانـش را فرمـان داد  کـه  نیـز دین شـناس تر می شـمَرد  از رسـول خـدا؟ص؟ 

بـه یـاری موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ رونـد و خـود او را بـه آن نبردهـای خونیـن امـر نمـود و از 

گـروه  کـه رزمنـدگان هـر دو  کـرد؟ آیـا رسـول خـدا؟ص؟ می دانسـت  کوتاهـی در آن نهـی  درنـگ و 

 اهلل« هسـتند و بـاز هـم مـردم را فرمـان داد تـا همـراه علـی؟ع؟ بجنگنـد؛ یـا ایـن 
ّ

اهـل »ال الـه اال

یختـن خـون مسـلمانان فرمـان داد؟ _ بارخدایـا! از تـو آمـرزش  نکتـه بـر او پوشـیده ماْنـد و بـه ر

کـه سـرانجام آن نبـرد چنین خواهد شـد که دیـن از آِن غیر خدا  می خواهیـم. _ آیـا می دانسـت 

ی پوشـیده ماْنـد و ابن عمـر آن را  کار را تشـویق نمـود؛ یـا همـۀ این هـا بـر و گـردد و بـاز هـم ایـن 

کـرد؟ از ایـن سـخنان ناحـق بـه خـدا پنـاه می بریـم! یافـت و از آن پرهیـز  در

56/10
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه  ایـن بهانـۀ ابن عمـر چقـدر شـبیه اسـت بـه بهانـۀ پـدرش، آن روز 

ی فرمـان داد تـا ذوالّثدیـه، آن سـرکردۀ خـوارج، را بکشـد؛ اّمـا عمـر او را نکشـت، بـا ایـن بهانـه  و

ی را در حـال خشـوع و پیشـانی سـاییدن بـرای خـدا دیده اسـت! به همین کتـاب )216/7(  کـه و

ید. بنگر

گــردد، آیــا از جانــب موالمــان امیرالمؤمنیــن علــی  کــه دیــن از آِن غیــر خــدا  وانگهــی ایــن 

گروه ســرکش و تجاوزپیشــه  ی و  ی و یارانش خواســتار آن بودند یا از جانب دشــمنان و بود و و

گرامــی و ســّنت شــریف در بــارۀ  کــه بــر او ســتم راندنــد؟ فــرض نخســت بــا آن چــه در قــرآن  بــود 

امــام علــی؟ع؟ و دوســتاران و پیــروان و نیــز دشــمنانش و همچنیــن در پیرامــون نبردهــای 

گشــته _ ســازگار نیســت؛  کنــده  کتــاب پرا دهــای همیــن 
ّ
کــه در مجل ســه گانه رســیده _ چنــان 

ــر فــرض دوم  گ ــا ا ــا خــود را غافــل نشــان دهــد.  و اّم ــد ی هرچنــد ابن عمــر از آن هــا غفلــت نمای

ــت  ــه بیع ی ــا معاو ــن؟ع؟ ب ــا امیرالمؤمنی ــت ب ــتن از بیع ــس از بازنشس ــرا پ ــت، چ ــود او اس مقص

گمــان نــدارم ابن عمــر در دادگاه  کــه  گونــی اســت  گونا نمــود؟ این هــا پرســش ها و احتمــاالت 

کــه  عــدل االهــی پاســخی بــرای آن هــا داشــته باشــد. شــاید بــه ســبب فرومایگــی عقلــش 

گردن انسان برمی دارد، بتواند راه نجاتی بیابد! تکلیف را از 

آورده   )309/1 األولیـاء:  )حلیـة  ابونعیـم  کـه  اسـت  ی  و سـخن  این هـا  همـۀ  از  شـگفت تر 

کـه در مسـیری شـناخته شـده حرکـت  اسـت: »َمَثـل مـا در ایـن فتنـه همچـون مردمـی اسـت 

یکـی در بـر می گیـرد. گروهـی بـه راسـت و چـپ می روند و از  گهـان پـاره ای ابـر و تار می کننـد و نا

یکـی بـه مـا رسـید، می ایسـتیم تـا  کـه ابـر غلیـظ و تار راه درسـت بازمی ماننـد؛ اّمـا مـا همـان جـا 

کنـار زنـد و راه نخسـت را ببینیـم و حرکـت در  کـه خداونـد آن را از پیـش چشـممان  هنگامـی 

آن را ادامـه دهیـم. اینـان جوانـان قریـش هسـتند که برای دسـتیابی به حکومـت و چنگ زدن 

بـه ایـن دنیـا می جنگنـد. آن چـه ایشـان برایـش یکدیگـر را می کشـند، نـزد مـن به انـدازۀ این دو 

کفـش پوسـیده ام ارزش نـدارد.« لنگـه 
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گرفـت و ایـن مـرد در همـان جـا  یکـی، اّمـت را فرا کاش می دانسـتم چـه هنـگام ابـر و تار

کیزه تریـن  کـه پا کـرد! آیـا در روزگار پیامبـر چنیـن شـد  ی رسـید، توّقـف  یکـی بـه و  کـه ابـر و تار

چنیـن  خالفـت  دوره هـای  در  آیـا  داشـت؟  وجـود  روزگار  آن  در  دینـی  جـّو  بی آالیش تریـن  و 

ی بـا بـزرِگ قبیلـۀ تیـم و نیـز بـا پـدرش بیعـت نمـود _ و آن دو، از پی  کـه خـود و گشـت، حـال آن 

ی آوردن ابر را در آن  یکی یـا رو گیرِی تار ی بهتریـن آفریـدگان خـدا بودنـد _ و هیچ فرا هـم، نـزد و

میانـه ندیـد؟ روزگار عثمـان را نیـز بـه ایـن دوره بیفزاییـد؛ کـه خـود ابن عمـر با او بیعـت کرد و تا 

د 
ّ
هنـگام مـرگ خلیفـه بـه آهسـتگی و آرامـی، از آن بیعت بیرون نرفت؛ چنـان که در همین مجل

یکـی و ابـر نبـود _ هرچنـد خـودش  ی روزگار عثمـان نیـز دوران تار )ص23( گذشـت. پـس نـزد و

کـه بیـان نمـود، از بارورکننـدگان فتنـه در آن دوره بود _ و روزگاری جز دوران خالفت  بـا آن رأی 

یـة بـن ابی سـفیان باقـی نمی ماَنـد. علـوی و پادشـاهی معاو

ی اختیـار و رغبـت بـا او بیعـت نمـود؛ هرچنـد رسـول  یـه؛ خـود ایـن مـرد از رو اّمـا معاو

لعـن  را  پادشـاهی  ایـن  پادشـاهی سـتمگرانه شـمرده و صاحـب  را  ی  پادشـاهی و خـدا؟ص؟ 

کـرد. پس  یـه، بـا فرزنـدش یزیـد نیـز بیعـت  نمـوده بـود. نیـز در پـی سـتاندن 100000 سـّکه از معاو

ی، روزگار خالفت بهترین بشر و سرور اّمت، موالمان امیرالمؤمنین  یک در نظر و تنها دورۀ تار

کردنـد؛ وگرنـه همـۀ روزگاران  گـم  کـه برخـی بـه راسـت و چـپ رفتنـد و راه را  علـی؟ع؟ اسـت 

ک  یـه و یزیـد و عبدالملـک و حّجـاج، روشـن و تابنا پیـش و پـس از آن در اّیـام حکمرانـی معاو

بـود و ایـن مـرد راه روشـن خویـش را در آن اّیـام بازشـناخت و حرکـت در آن را ادامـه داد و بـا 

کرد! ایشان بیعت 

کـه بـا بیعـت و جانبداری شـان راه را بـه  کسـانی  کسـی هسـت تـا در بـارۀ آن  آیـا ایـن جـا 

کننـدگان بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بودنـد؛  ی بپرسـد؟ آیـا اینـان همـان بیعـت  خطـا رفتنـد، از و

گـروه انبوه از شایسـتگان تابعین  یـان و  یعنـی همـان صحابـۀ عـادل و مهاجـران و انصـار از بدر

دسـت های  آن  بـر  کـه  کسـانی  یـا  اسـالمی؛  سـرزمین های  دیگـر  و  مشـّرفه  مدینـۀ  مـردان  از 
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کردند، یعنی فرومایگان شام و َپست مردم عرب صحرانشین  ستم پیشه افتاده و با آن بیعت 

را  ابن عمـر  خودبزرگ بینـی،  و  وقاحـت  آیـا  دنیادوسـت؟  آزمنـدان  و  احـزاب  بازمانـدگان  و 

که سـخن رسـول خدا؟ص؟  وامی دارد تا آن دسـتۀ نخسـت را بیراهه روندگان بشـمارد، حال آن 

یـد، او را رهنمای ره یافته خواهید یافت که شـما  گـر علـی را بـر کار آور پیـش چشـم او اسـت: »ا

را در راه مسـتقیم پیـش می َبـرد.«؟

ید _ که نمی بینـم چنین کنید _  گـر علـی را فرمانـروای خود سـاز و نیـز ایـن سـخنش؟ص؟: »ا

که شما را در راه مستقیم حرکت می دهد.«؟ ی را رهنمای ره یافته خواهید دید  و

گـر علـی را جانشـین مـن گیرید _ که نمی بینـم چنین کنید _ او  و نیـز ایـن گفتـارش؟ص؟: »ا

کـه شـما را در مسـیر روشـن راه خواهد ُبـرد.« و دیگر حدیث هایی  را رهنمـای ره یافتـه می یابیـد 

کتاب )12/1( بدان ها اشـاره شـد؟ که در همین 

کـه بـا عمـل  کـه ناخواسـته فـرض دوم را بـر زبـان راَنـد  و یـا انصـاف بـه دلـش می انـدازد 

کسـان در تناقـض اسـت؟ خـودش در بیعـت بـا همـۀ آن 

کــه جوانــان قریــش بــرای دســتیابی بــه  ی بســیار شــگفت اســت  کــه ایــن رأی و دیگــر آن 

کــه ایــن پنــدار دو  ی می دانــد  حکومــت می جنگیدنــد و خواهــان مــال دنیــا بودنــد! خــود و

کــه دنیــا  کســی اســت  ســوی دارد؛ ســوی نخســت علــی امیرالمؤمنیــن و یارانــش هســتند؛ و او 

کــه  کنــد، بــود؛ همچنــان  کــه بــه هنــگام عطســه می پرا ی هماننــد آب بینــی بــز مــاده  نــزد و

گفتــه آن حضــرت را تصدیــق  خــودش _ صلــوات اهلل علیــه _ بیــان نمــود و آزمــون و امتحــان نیــز 

ی بــه آن نبردهــا بــه فرمــان رســول خــدا؟ص؟ و ســفارش او بــه علــی و  نمــود. قیــام و اقــدام و

گذشت. د سوم 
ّ
د و مجل

ّ
که در همین مجل یارانش بود، چنان 

یـه قـرار دارنـد. اّمـا آن دو تـن؛ قصدشـان را از سـخن  در سـوی دوم طلحـه و زبیـر و معاو

موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خطبـه اش می تـوان یافت: »هر یک از این دو خواهان حکومت 

بـرای خویـش اسـت و آن را بـه سـوی خـود می گرداَنـد، و نـه دوسـتش. هیـچ یـک از ایـن دو 
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کینـۀ دیگـری را در  یخته انـد و هـر یـک  ی نیاو پیونـدی بـا خـدا ندارنـد و دسـتاویزی بـه سـوی و

گـر آنـان بـه خواسـتۀ  دل دارد. بـه زودی پـرده از ایـن ماجـرا برخواهـد افتـاد. بـه خـدا سـوگند! ا

گـروه سـرکش  کنـون   خـود دسـت یابنـد، ایـن جـان آن را می گیـرد و آن، ایـن را نابـود می سـازد. ا

که پاداش خدا را می جویند؟« کسانی  کجایند  گشته اند؛ پس  و تجاوزپیشه برپا 

گشـتند، مـروان بـن َحَکـم نـزد طلحـه   چـون طلحـه و زبیـر و عایشـه بـه سـوی بصـره روان 

گفـت: »کـدام یـک از شـما دو تـن را بـه نـام امیـر سـالم دهـم و بـرای پیشـنمازی  و زبیـر آمـد و 

اعـالن نمایـم؟« هـر دو سـکوت کردنـد. عبـداهلل بـن زبیـر گفت: »پدر مـرا.« و محّمـد بن طلحه 

گفـت: »پـدر مـرا.« پـس عایشـه بـه مـروان پیـام فرسـتاد: »آیـا می خواهـی میـان مـا _ یـا: دوسـتان 

مـا _ فتنـه افکنـی؟ خواهـرزاده ام را بگوییـد تـا بـا مـردم، پیشـاپیش نمـاز بگـزارد!« و مقصودش 

عبـداهلل بـن زبیـر بـود. )مـرآة الجنـان یاِفعـی: 95/1(

ی صادق  کـه گمـان و بلکـه یقیـن ابن عمر در بـارۀ و یـه؛ او همـان کسـی اسـت  و اّمـا معاو

ی را بـا همیـن ویژگـی می شـناختند. سـخنان ایشـان همیـن  اسـت و اصحـاب محّمـد؟ص؟ و

ایـن  بـه  ابن عمـر  اّمـا  تـو می شناسـاَند؛  بـه  را  ی  نکوهیـدۀ و روحیـات  و  یـه  تنهـا مقصـود معاو

کـرد  ی  کـرش سـاخت و از هـوای نفسـش پیـرو کـور و  گـوش نسـپرد و دوسـتِی امویـان  سـخنان 

یم: کنون نمونه هایی از آن سخنان صحابه را می آور کشاْند. ا گمراهی اش  که به 

1. هاشــم ِمْرقــال خطــاب بــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ گفــت: ]»ای امیرالمؤمنیــن! مــا را به 

کتــاب خــدا را پشــت ســر افکنــده  گشــته و  کــه دل هاشــان ســخت   ســوی آن مــردم حرکــت ده 

کــه مــورد رضایــت او نیســت، رفتــار می کننــد؛ پــس  و در میــان بنــدگان خــدا بــه شــیوه ای 

گرفتــه و بــه  حرامــش را حــالل و حاللــش را حــرام نموده انــد و شــیطان میــل آنــان را در دســت 

کــه از  کشــانده و بدیشــان وعده هــای باطــل داده و در آرزوشــان افکنــده تــا آن جــا  ســوی خــود 

ــرده و دنیــا را محبوبشــان ســاخته؛[  ک ب ــه راه هــال ــان را ب کــرده و آن گمراهشــان  راه هدایــت1 ، 

که نادرست به نظر می رسد. در اصل مأخذ »عن الهدی« آمده و همان ترجمه شد. )ن.( 1. در متن »عن الهوی« آمده 
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کــه مــا بــه انگیــزۀ آخــرت نبــرد می کنیــم.« )وقعــة  پــس بــه انگیــزۀ دنیاشــان می جنگنــد، چنــان 
صّفیــن: ص125 ]ص112[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 282/1 ]184/3[؛ جمهــرة خطــب 

العرب: 151/1 ]323/1[(

گاهم. آنان  گـروه، نیک آ 2. نیـز هاشـم ِمْرقـال گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! من از حال این 

کـه را در پـی ِکشـت دنیـا اسـت، دوسـتارند. بـه ناچـار با تو  دشـمن تـو و پیروانـت هسـتند و هـر 

یـدن بـر دنیا و بخل به آن چه در دسـت  بـه جنـگ و جـدال خواهنـد پرداخـت و در حـرص ورز

دارنـد، هیـچ تالشـی را فرونمی گذارنـد. هیـچ خواسـته و هدفـی جـز آن ندارنـد، مگـر دسـتاویز 

سـاختن خـون پسـر َعّفـان بـرای فریفتـن نادانـان! دروغ می گوینـد؛ بـرای خون خواهـی او بسـیج 

نشـدند، بلکـه دنیـا را طلـب می کننـد.« )وقعـة صّفیـن: ص103 ]ص92[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

ابن ابی الحدیـد: 278/1 ]172/3[(

کـه دیـن   3. در خطبـه ای از یزیـد بـن قیـس ارحبـی آمـده اسـت: »مسـلمان کسـی اسـت 

و اندیشـه اش درسـت و سـالم، باشـد. بـه خـدا سـوگند! )همانـا ایـن قـوم نـه بـرای برپـا نمـودن 

کـه مـا را  کـه مـا را تباه گـرش بیننـد، بـا مـا می جنگنـد و نـه بـرای زنـده سـاختن حّقـی  دینـی 

تـا  اسـت  دنیـا  همیـن  بـه  یافتـن  دسـت  مـا  بـا  آنـان  نبـرد  سـبب  تنهـا  ببیننـد.  میراننـده اش 

کـه خداونـد چیرگـی  گـر ایشـان بـر شـما چیـره شـوند _  کمـان زورگـو و پادشـاهانش گردنـد.( ا حا

و شـادمانی را نشانشـان ندهـد! _ کسـانی همچـون سـعید1 و ولیـد2 و عبداهلل بـن عامر3 نابخرد 

کـه ]هـر[ یکـی از آنـان در مجلـس خویـش ]از سـخنان باطـل[ چنیـن  گردنـد  کـم   بـر شـما حا

مـن  بـر  گناهـی  کار  ایـن  » در  کـه می گویـد:  برگیـرد، در حالـی  را  مـال خـدا  و  گویـد  و چنـان 

نیسـت«، گویـا میـراث پـدرش را بـه او داده انـد! چگونـه چنین باشـد؟ این مال خداوند اسـت 

که آن را با شمشیرها و نیزه هامان به غنیمت ما درآوْرد.

1. سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن امّیه، کارگزار معاویه در مدینه.

2. ولید بن عقبۀ باده نوش، برادِر مادرِی عثمان.

کم بصره نمود. 3. معاویه سه سال او را حا
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نـازل  آن چـه خـدا  بـر خـالف  کـه  گـروه ستم پیشـه بجنگیـد  ایـن  بـا  بنـدگان خـدا!  ای 

گـر بـر  کـه ا کنـد؛  کسـی در نبـرد بـا ایشـان، بـر شـما اثـر  فرمـوده، حکـم می کننـد. مبـادا سـرزنش 

کـه شـناخته و  گردنـد، دیـن و دنیاتـان را تبـاه سـازند. آنـان همـان کسـانی هسـتند  شـما چیـره 

گردآمـدن بـر ضـّد شـما چیـزی جـز شـّر و فسـاد  آزموده ایـد. بـه خـدا سـوگند! مقصودشـان از 

نیسـت. از خـدای بـزرگ بـرای خـود و شـما آمـرزش می جویم.« )وقعـة صّفیـن: ص279 ]ص247[؛ 

مم و الملوک: 10/6 ]17/5[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 485/1 ]194/5[(
ُ
یخ األ تار

4. در گفتـار عّمـار بـن یاسـر در صّفیـن آمـده اسـت: »ای بندگان خدا! همـراه من به نبرد 

کـه اّدعـا دارنـد بـه خون خواهـی آن ظالـم بر خویشـتن و حکم کننده بـر بندگان  کسـانی بیاییـد 

کـه صالحـاِن ستم سـتیز و امـر  کتابـش نـازل شـده، آمده انـد؛ همـو  خـدا بـه خـالف آن چـه در 

کـه ایـن دیـن  گـردد، حّتـی از آن  گـر دنیاشـان برقـرار  کـه ا کننـده بـه نیکـی، او را کشـتند. اینـان 

گفتیـم: ›بـه سـبب بدعت هایـش.‹  کشـتید؟‹  گفتنـد: ›چـرا او را  از میـان رود، پـروا ندارنـد، 

کـه عثمـان ایشـان  گوینـد  ی  گفتنـد: ›او بدعتـی پدیـد نیـاورده اسـت.‹ ایـن سـخن را از آن رو

کوه هـا فروریزنـد، آنـان  گـر  را بـر دنیـا چیـره سـاخت. پـس در آن می خورنـد و می چرنـد و حّتـی ا

ی آمـده باشـند.  کـه ایشـان بـه خون خواهـی و گمـان نـدارم  را پـروا نیسـت. بـه خـدا سـوگند! 

گـروه طعـم دنیـا را چشـیدند و آن را  ی سـتمگر بـود؛ اّمـا ایـن  کـه و همانـا خودشـان می داننـد 

گـر صاحـب حـِق ]= مـردم[ بر آنان دسـت یابند، دیگر  کـه ا گـوارا یافتنـد و دانسـتند  برگزیدنـد و 

کـه بـه خاطـر  نمی گذارنـد از دنیـا بخورنـد و آن را بچرنـد. اینـان پیشـینه ای در اسـالم ندارنـد 

گردنـد؛ پـس پیروانشـان را بـا ایـن سـخن فریفتنـد: ›امـام مـا بـه  آن، سـزاوار اطاعـت و والیـت 

کننـد. ایـن  گفتنـد تـا سـتمگرانه بـه حکومـت رسـند و پادشـاهی  کشـته شـد.‹ و ایـن را  سـتم 

گر آن نبـود، حّتی دو مرد از این  کـه بـا آن بـه جایی که می بینید، رسـیده اند؛ و ا نیرنگـی اسـت 

مـم و الملوک: 21/6 
ُ
یخ األ مـردم بـا آنـان بیعـت نمی کردنـد ... .« )وقعـة صّفیـن: ص361 ]ص319[؛ تار

یـخ ابن اثیر: 123/3  ]39/5[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 504/1 ]252/5[؛ الکامـل فـی التار

]380/2[؛ البدایـة و الّنهایـه: 266/7 ]296/7[(. ایـن عبـارت از آِن ابن ُمزاِحـم اسـت.
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گفت: »ای امیرالمؤمنین! همانا این  5. عبداهلل بن بدیل بن ورقاء خزاعی در خطبه ای 

کار می کردند، با ما مخالفت نمی نمودند؛ اّما ایشان با  گر خدا را می خواستند و برای او  گروه ا

گریزانند و ویژه خواهی را دوست می دارند  ما می جنگند؛ زیرا از مساوات و برابری در حقوق 

است،  دستشان  در  که  دنیایی  دوری  از  و  می ورزند  بخل  سخت  قدرتشان  مورد  در  و 

سینه هاشان  در  که  دشمنی ای  و  دارند  دل  در  که  کینه هایی  سبب  به  نیز  و  ناخرسندند؛ 

ایشان  با  دور  زمان های  در  امیرالمؤمنین  ای  تو  که  جنگ هایی  دلیل  به  هم  آن  می یابند، 

کشتی.« )وقعة صّفین: ص114 ]ص102[؛ شرح  داشتی و در آن صحنه ها، پدران و برادرانشان را 

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 281/1 ]180/3[؛ جمهرة خطب العرب: 148/1 ]320/1[(

یـه آمـده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! بـر مـا  گفتـار شـبث بـن ربعـی خطـاب بـه معاو 6. در 

تـا پایـان ایـن سـخن در همیـن  کـه چـه می جویـی و چـه می خواهـی ... .«  پوشـیده نیسـت 

ـد خواهـد آمـد.
ّ
مجل

گفـت: »دنیـا و آخـرت در جانـت بـه سـتیز  ی  7. وردان، غـالم عمـرو بـن عـاص، بـه و

گفتـی: ›همـراه علـی آخـرت هسـت، اّمـا دنیـا نیسـت؛ و آخـرت، جایگزیـن   درآمدنـد؛ پـس 

یه دنیا هسـت و آخرت نیسـت؛ و دنیا جایگزین  و عـوض ]نیـک[ دنیـا اسـت. اّمـا همـراه معاو

گفت: آخرت نیسـت.‹« عمرو 
کـــه در دل داشـــتم،  شـــگفتا از وردان و زیرکـــی اش! بـــه جانـــت ســـوگند! وردان آن چـــه را 

آشکار ساخت.

کــه دنیــا بــه مــن روی آورد، مــن نیــز از روی حــرص و آز نفســم بــه ســوی آن روی نهــادم؛  آن گاه 

کــه در سرشــت آدمــی، سســتی ]در برابــر هوس هــا[ نهفتــه اســت. چــرا 

ــرص دل  ــد؛ و ح ــزگاری می خوان ــت و پرهی ــه عّف ــرا ب ــان، م ــک دل و ج ــم![ ی ــان حیران ]همچن

کاه  گرســنه باشــد، حّتــی بــه خــوردن  گــر ســخت  و جانــی دیگــر را دگرگــون می ســازد. و انســان ا

ــد. ــن می ده ت

کــه دنیایــی همــراه آن باشــد؛ اّمــا معاویــه دارای  نــزد علــی دیــن خالــص و نــاب اســت، بــی آن 

ُملــک و دنیــا اســت.

)88(
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کــه بــرای ایــن انتخــاب،  گاهانــه دنیــا را برگزیــدم، بــی آن  و مــن از روی طمــع ]ســرانجام[ آ

حّجــت و برهانــی داشــته باشــم.

ی نیز یاد شد: گذشت. نیز این سرودۀ و کتاب )141/2(  این ابیات تا پایان در همین 
کــه در برابــر آن، بــه دنیــا هــم دســت  ای معاویــه! مــن دینــم را ]رایــگان[ بــه تــو نمی دهــم 

کــرد! کــه چگونــه رفتــار خواهــی  نیابــم. پــس بنگــر 

کــه بــا آن،  گــر مصــر را بــه مــن ببخشــی، چــه ســودای پــر ســودی بــرای تــو خواهــد بــود؛  پــس ا

کــه هــم زیــان توانــد رســاند و هــم ســود. پیــری را بــرای خــود خریــده ای 

کــه  دیــن و دنیــا برابــر و یکســان نیســتند. آن چــه را بــه مــن می بخشــی، در حالــی می گیــرم 

تازیانه هــای مامــت از همــه ســو بــر ســرم فــرود آیــد.

کتاب )143/2( آوردیم. تا پایان این ابیات را در همین 

یـه آمـده اسـت: »بـه هسـتی ام سـوگند!  ْنصـاری بـه معاو
َ
8 . در نامـۀ محّمـد بـن مسـلمۀ أ

گـر مـردۀ عثمـان را یـاری  تـو در پـی چیـزی جـز دنیـا و پیـرو چیـزی جـز هـوای نفـس نیسـتی. ا

کشـیدی!« )وقعـة صّفیـن: ص86 ]ص77[( می کنـی، از یـاری زنـده اش دسـت 

شـرط  یـه  معاو بـا  اشـعریان  و  عـّک  قبیلـۀ  مـردم  چـون  کـه  آورده  ُمزاِحـم[  ]بـن  نصـر   .9

کـه برایشـان مقـّرری و حقـوق ماهانـه برنهـد و او نیـز پذیرفـت1، از اهـل  عـراق هیـچ  نمودنـد 

کـرد و بـه او  یـه طمـع  کـه در ]برخـورداری از [ معاو کـه دلـش بیمـار بـود، نمانـد، مگـر آن  کـس 

گیـر شـد و خبـرش بـه علـی رسـید و  کـه ایـن حالـت در میـان مـردم فرا چشـم دوخـت تـا آن جـا 

کـه جنـگاور و شـاعر قبیلـۀ همـدان بـود، آمـد  آزرده اش نمـود. ُمنـذر بـن ابی حمیصـۀ وادعـی2 

یـه مقـّرری و حقـوق ماهانـه  و گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! همانـا مـردم عـّک و اشـعریان از معاو

خواسـتند و او عطاشـان نمـود؛ پـس دیـن را بـه دنیـا فروختنـد. اّمـا مـا آخـرت را بـه جـای دنیـا 

یـه؛ بـه خـدا سـوگند! آخـرت مـا بهتـر از  برگزیدیـم و عـراق را بـه جـای شـام و تـو را بـه جـای معاو

گر یکی از ایشـان درگذشـت،  1. آنان با معاویه شـرط کردند که برای 2000 تن از ایشـان، هر یک 2000 سـّکه مسـتمّری نهد؛ و ا
گیرد. بنگرید به: کتاب صّفین: ص493 ]ص433[� پسرعمویش به جای وی قرار 

که تیره ای از َهْمدان است. 2. منسوب به وادعه 

)89( 
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دنیـای ایشـان، عراقمـان بهتـر از شـام آنـان، و امام ما هدایت یافته تر از امام ایشـان اسـت. پس 

بـا مـا جنـگ را آغـاز کـن و بـا همراهـی ما به پیروزی اطمینان داشـته باش و ما را به سـوی مرگ 

ببـر!« سـپس در همیـن زمینـه سـرود:
کردند. گرانبها طلب  مردم قبیلۀ عّک مستمّری خواستند و اشعری ها پاداش های 

گیرند؛ پس بدتریِن مردمان شدند. دین را وانهادند تا مقّرری و ماهیانه 

کردیم. اّما ما پاداش نیکو و صبوری بر جهاد و نّیت خالصانه را از خدا طلب 

کــه بخواهــد و در قصــد و نّیتــش باشــد. همــۀ مــا  کــس آن چیــزی اســت  نــزد خــدا بــرای هــر 

گنــاه می دانیــم. مخالفــت بــا تــو را ]ای امیــر مؤمنــان[ 

که نیزه ها به هم نزدیک شوند، عراقیان در نبرد نیکوترند. گاه  آن 

کشند. گیرد، عراقیان بار دشواری ها را بیشتر بر دوش  گرفتاری همه را فرا و چون با و 

که در راه خدا یار و هوادارت نباشد، از ما نیست. ای صاحب والیت و وصایت! آن 

علـی گفـت: »تـو را همیـن بـس؛ خدایـت رحمـت کنـد!« و او و قومـش را به نیکی سـتود. 

یـه رسـید؛ پـس گفـت: »بـه خـدا سـوگند! افـراد مـورد اعتمـاد علـی را با  خبـر شـعر ُمنـذر بـه معاو

مـال و منـال بـه سـوی خویـش می کشـم و آن قـدر میانشـان امـوال تقسـیم می کنـم تـا دنیای من 

بـر آخـرت او چیـره گردد.« )وقعة صّفین: ص495 ]ص435[؛ شـرح نهـج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 

)]77/8[ 293/2

کــه  یــه! بــدان  یــه آمــده اســت: »ای معاو 10. در نامــۀ موالمــان امیرالمؤمنیــن بــه معاو

کــه شایســتۀ آن نیســتی، نــه بــه ســبب پیشــینۀ مســلمانی و نــه  کــرده ای  تــو مقامــی را اّدعــا 

شایســتگی بــه ســبب وراثــت و قرابــت ]بــا رســول خــدا؟ص؟[. در ایــن اّدعــا به امر روشــنی اســتناد 

کتــاب خــدا  نمی کنــی تــا بــه ســبب آن، برایــت مقــام و منزلتــی شــناخته شــود؛ و شــاهدی از 

گاه  کــرد، آن  کــه مّدعــی باشــی از رســول خــدا اســت، نــداری. پــس چــه خواهــی  یــا سفارشــی 

تــش تکیــه 
ّ

ینتــش مردمــان را شــادمان ســاخته و تــو  بــه لذ کــه بــا ز کــه ایــن جامه هــای دنیایــی 

کوشــا و سرســخت تنهــا بمانــی، آن هــم بــا ایــن  کنــار رود؛ و بــا دشــمنی  نمــوده ای، از اندامــت 

62/10
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ــده و دعوتــش را پذیرفتــه ای،  ــه خــود فراخوان ــو را ب ــا در جانــت می گــذرد و ت ــه از دنی ک چیزهــا 

ــرده ای؟ پــس از ایــن  کــرده ای، فرمانــت داده و از او فرمــان ب ی اش  راهبــری ات نمــوده و پیــرو

کــه نتوانــی خــود  کســی تــو را چنــان  کــه بــه زودی  کار بازنشــین و بــرای محاســبه آمــاده شــو؛ 

ــگام  ــه هن ــه! چ ی ــت! ای معاو ــد داش ــای خواه ــر پ ــبه[ ب ــرای محاس ــگاه داری، ]ب ــیده ن را پوش

 شــما زمامــداران مــردم یــا صاحبــان زمامــداری ایــن اّمــت بوده ایــد، بــدون جایگاهــی نیکــو 

کــه از آِن قومتــان بــوده باشــد؟ پــس بــرای آن چــه بــر تــو فــرود آمــده، آمــاده شــو  و شــرافتی پیشــین 

کــه خــدا و پیامبــرش  گرچــه می دانــم  و نگــذار تــا شــیطان بــه خواســته اش از تــو دســت یابــد؛ 

گشــته در  گفته انــد ]و تــو راه نخواهــی یافــت[. پــس از دچــار شــدن بــه تیره بختــِی مقــّدر  راســت 

گــر چنــان نکنــی، از آن چــه بــه غفلتــت افکنــده،  علــم ســابق خداونــد، بــه او پنــاه می بریــم و ا

کــه شــیطان راهــش را در تــو یافتــه  کــه همانــا خوشــگذرانی هســتی  گاهــت خواهــم نمــود؛  آ

ــو جــاری شــده اســت.« )وقعــة صّفیــن: ص122  گــردد، در ت کــه در رگ جــاری  و همچــون خــون 

ــد: 410/3 ]79/15[( ــف ابن ابی الحدی ــه تألی ــج البالغ ــرح نه ــه: 10/2 ]ص369[؛ ش ــج البالغ ]ص109[؛ نه

11. روایت شده که حسن بن علی؟امهضر؟به حبیب بن مسلمه1 هنگامی که پس از صّفین 

حرکت  خدا  اطاعت  جز  راهی  در  که  بسا  حبیب!  »ای  گفت:  می شد،  روان  نبردی  برای 

او  به  نبود!« حسن  »اّما در حرکت به سوی پدرت چنین  گفت:  ی  نموده ای.« حبیب به و

گفت: »آری؛ به خدا سوگند! ]در حرکت به سوی پدرم نیز در غیر طاعت خدا بودی.[ همانا 

ی تو را در  گر و کردی و در راه هوای نفس او شتافته ای. پس ا یه را در دنیایش اطاعت  معاو

کنون که رفتاری زشت پیشه کرده ای، گفتارت  دنیایت برپا دارد، در دینت فرونشاَند. کاش ا

گناهان خود  گروهی دیگر به  که خدای تعالی فرموده است: ›و  گردد  نیکو باشد و همان سان 

تو چنان  اّما  ]توبه/102[  آمیخته اند�‹  ناشایست  و  بد  کاری  با  را  و شایسته  کاری نیک  و  کرده  اعتراف 

که خدای تعالی فرماید: ›نه چنان است ]که می گویند[ بلکه آنچه می کردند بر دلهاشان زنگار  هستی 

بسته و آن ها را پوشانده است�‹ ]مطّففین/14[« )اإلستیعاب: 123/1 ]قسمت اّول/321[(

که در جنگ های معاویه با او همراه بود. کن شده در شام  1. سا
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یه به مدینه درآمد، گفت: »ای مردم! همانا ابوبکر؟ضر؟  کـه چـون معاو 12. قحذمـی گفتـه 

گرچه دنیا او را خواسـت؛  نه خواهان دنیا بود و نه دنیا خواهان او؛ اّما عمر دنیا را نخواسـت، 

گرفـت و هـم دنیـا از او بهـره جسـت؛ و اّمـا مـن؛ هـم دنیـا مـرا بـه  اّمـا عثمـان هـم از دنیـا بهـره 

سـوی خـود کشـید ومـن هـم آن را بـه سـوی خـود کشـاندم. و مـن از آن شـیر می نوشـم1 و او مـادر 

گرچـه مـرا بهتریـِن خـود نمی یابیـد، بـرای شـما ]از دیگـران[  یـم. پـس ا مـن اسـت و مـن فرزنـد او

بهتـرم.« )الِعقـد الفریـد: 300/2 ]158/4[(

یه و شـتافتنش  افـزون بـر این هـا سـخنانی دیگـر نیـز هسـت که از گسـترۀ هدف های معاو

کاالی دنیا و پادشـاهی سـتمگرانه اش حکایت دارد. در طلب 

ابن عمر و زنده کردن بدعت های پدرش

او  از  پـدرش  بدعت هـای  در  ی  و کـه  می دهـد  نشـان  مـا  بـه  ابن عمـر  خبرهـای  وارسـی 

کـه دور از کتـاب و سـّنت بوده، آیین خویش سـاخته،  ی را  ی نمـوده و همـان رأی هـای و پیـرو

کاری زشـت انجام  که هرگاه  که راه از بیراهه روشـن شـده اسـت! آن ها را چه شـده  از آن پس 

گویند: »پدران خویش را بر این شیوه یافتیم و خداوند ما را به آن فرمان داد.«؟ دهند، 

از جملـۀ آن هـا بنـا بـر آن چـه حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 265/4( آورده، ایـن اسـت که 

گفتنـد: »ابن عّبـاس اشـکالی در آن  گفـت: »حـرام اسـت.«  ی در بـارۀ متعـه پرسـیدند. او  از و

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! همانـا ابن عّبـاس می دانـد  نمی بینـد.« 

کار ]نبـوده و[ نیسـتیم.« کار نهـی نمـود؛ و مـا زنـا خیبـر از ایـن 

ی  کـه در بـارۀ متعـۀ زنـان از و بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 206/7( از عبـداهلل بـن عمـر آورده 

کـه عمـر بـن خّطاب؟ضر؟ هـرگاه کسـی را برای  پرسـیدند. او گفـت: »ایـن کار حـرام اسـت. هـال 

کار بازخواسـت می نمـود، سنگسـارش می کـرد.« ایـن 

1. در متـن و مصـدر »أنـا ألینهـا« آمـده کـه معنـای درسـتی نـدارد. گویا عبارت درسـت چنین باشـد: »أنا الَتِبُنهـا«. ترجمه بر 
این اسـاس صـورت پذیرفت. )ن.(
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ایـن مـرد بـا حکـم قطعـی در بـارۀ حـرام بودن متعه، به خدا و رسـولش دروغ بسـته اسـت. 

ی پرسـید و نـه از بدعـت پـدرش؛ و او بـا ایـن پاسـخ،  آن پرسـنده تنهـا در بـارۀ دیـن خـدا از و

گفته اسـت: »دو متعه در روزگار رسـول خدا؟ص؟ بود  کرد؛ زیرا خود عمر  پدرش را نیز تکذیب 

کـه مـن از آن هـا نهـی می کنـم و بـر آن هـا کیفـر می نمایـم.« نیـز همـو گفتـه اسـت: »بـه سـه کار در 

کـه مـن حـرام می شـمرم و بـر آن ها کیفـر می دهـم: متعۀ حج،  روزگار رسـول خـدا عمـل می شـد 

از روزگار پیامبـر را اسـتثنا  پـاره ای  ی هیـچ  گفتـن حـّی علـی خیـر العمـل.« و متعـۀ زنـان، و 

ی  که و کارهایی به شـمار آورده اند  نکرده و حرام سـاختن را به خودش نسـبت داده و آن را از 

برای نخستین بار انجام داد.

کـرده و او را مّتهـم نمـوده که حکم خدا را می دانسـته  نیـز ابن عمـر، ابن عّبـاس را تکذیـب 

کـرده و در سـخن زشـت خویـش بـه خدا نیز سـوگند خورده اسـت. چنین  و بـه خالفـش حکـم 

گنـاه بزرگـی از بزرگ دانای اّمـت دور باد!

نیـز وی بـزرگان برتـر صحابـه، همچـون جابـر بـن عبـداهلل و ابوسـعید ُخـْدری و عمـران بـن 

ُحَصین را دروغگو شـمرده که می گفتند متعه در سـّنت شـریف حالل بوده و در روزگار ابوبکر و 

حّتـی پـاره ای از دورۀ خالفـت عمـر متعـه می نموده انـد و عمربـود کـه از ایـن کار نهـی نمـود.

کـه نهـی از متعـه را بـه  ی سـرور عتـرت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را تکذیـب نمـوده  همچنیـن و

کسـی زنـا  گـر عمـر از متعـه نهـی نمی نمـود، جـز تیره بخـت  عمـر نسـبت مـی داد و می گفـت: »ا

نمی کـرد.«

کـه در روز  وانگهـی همـۀ حافظـان و نیـز شـارحان صحیـح البخـاری اّتفـاق نظـر دارنـد 

خیبـر نهـی از متعـه وجـود نداشـت؛ و ایـن، سـخن ابن عمـر را تکذیـب می کنـد. پیش تـر در 

کـه نهـی از متعـه در روز خیبـر،  گذشـت  کتـاب )226/6( از سـهیلی و ابوعمـر و ُزرقانـی  همیـن 

یـان اخبـار آن را  کتاب هـای سـیره و راو کـه هیـچ یـک از صاحبـان  گمانـی اسـت نادرسـت 

گذشت. کتاب )240-198/6(  درست نمی شمَرد. سخن در این زمینه به تفصیل در همین 

64/10

)93(



101 گانه بازماندۀ پژوهش در بارۀ افتخارات خلفای سه 

از پدرش صورت  پیروی  با  که  مردگان است  بر  گریستن  از  ابن عمر  نهی  موارد،  از دیگر 

گرامی آمده  که در سّنت  گفتار و پذیرش و تأیید پیامبر؟ص؟ است  پذیرفته و بر خالف رفتار و 

د ششم گذشت، آن دو این سخن را آن گاه گفتند که حّجت برایشان 
ّ
است. چنان که در مجل

گذشت و فرمود: ›این فرد به سبب  تمام شده بود. ابن عمر می گفت: »رسول خدا؟ص؟ بر قبری 

گفت: »خداوند ابوعبدالّرحمان  گریستن خانواده اش بر وی، اکنون عذاب می گردد.‹« عایشه 

را بیامرزد! او دچار وهم و اشتباه شده است. خدای تعالی فرماید: ›و هیچکس باِر ] گناِه[ دیگری 

عذاب  اکنون  فرد  ›این  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  که  نیست  این  جز  ]انعام/164[  برنمی دارد�‹  را 

می کشد، حال آن که خانواده اش بر وی می گریند.‹« )مسند أحمد: 31/2 و 38 ]113/2 و 125[(

گفتیم. کتاب )159/6-167؛ 43/10 و 44( به تفصیل در این زمینه سخن  در همین 

کار را نیـز از  ی ایـن  ی از نقـل حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. و نمونـۀ دیگـر خـودداری و

کـه در همین کتاب )294/6( یاد شـد. شـعبی گوید: »دو سـال یا یک سـال  گرفتـه بـود  پـدرش فرا
که جز یک حدیث از رسول خدا؟ص؟ روایت نماید.«1 و نیم با ابن عمر نشستم و نشنیدم 

ی از پـدرش و بر خالف سـّنت شـریف پیامبـر، در بارۀ  ی بـه پیـرو از مـوارد دیگـر، سـخن و

ی مّدتـی بـر  کـرده باشـد. و کـوچ  کـه از مشـعر و عرفـات  طـواف وداع بـرای زن حائضـی اسـت 

کسـی را هم رأی خویش نیافت، چاره ای جز تسـلیم حق شـدن ندید  همین شـیوه بود و چون 

کتـاب )111/6( آوردیم. کـه در همیـن  و بـدان تـن داد؛ چنـان 

کـردن مـردم به کاری اسـت که پـدرش بدعت نهاد، یعنی بازداشـتن  مـورد دیگـر تشـویق 

ی می گفـت: »ای مـردم! از آن چه هنوز  کـه هنـوز رخ نـداده اسـت.2 و از پرسـش در بـارۀ چیـزی 

کننده در بارۀ ماجرای رخ نداده  که سـؤال  که از عمر بن خّطاب شـنیدم  رخ نداده، نپرسـید؛ 

را لعن نمود.« )جامع بیان العلم و فضله: 143/2 ]ص369[(

1. سـنن دارمـی )84/1(؛ سـنن ابن ماجـه )15/1 ]11/1[(؛ مسـند احمـد )157/2 ]335/2[( کـه عبارتـش چنیـن اسـت: 
کـه حدیثـی از رسـول خـدا روایـت نمایـد.« »دو سـال بـا ابن عمـر نشسـتم و نشـنیدم 

کتاب )293/6( گذشت. 2. سخن در این زمینه در همین 
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پشـتوانۀ بدعـت  کـه دشـنام  اّمـت محّمـد؟ص؟ در شـگفت نمی شـوید  بداقبالـی  از  آیـا 

کاری درسـت نهـی می گـردد؟ از  کاری زشـت  بـا  و  گشـته 

م در بـارۀ 
ّ
ی از بدعـت پـدرش و بـر خـالف سـّنت مسـل ی بـا پیـرو نمونـۀ دیگـر، سـخن و

کسـی اسـت کـه هنـگام احـرام بـه خـود عطـر زنـد. بخاری و مسـلم از طریـق ابراهیم بـن محّمد 

بـرای مـن  گـر قیرانـدود شـوم،  کرده انـد: »از ابن عمـر شـنیدم: ›ا از پـدرش روایـت  بـن منتشـر، 

گـردم و نشـان عطـر بـر مـن باشـد.‹ پـس نـزد عایشـه  کـه ُمحـِرم  دوست داشـتنی تر از آن اسـت 

گیـن  گفـت: ›خـود مـن رسـول خـدا؟ص؟ را عطرآ گاه نمـودم.  رفتـم و او را از سـخن ابن عمـر آ

گشـت.‹« کـردم و او پـس از دیـدار بـا زنانـش ُمحـِرم 

در عبـارت بخـاری چنیـن اسـت: »ایـن سـخن را نـزد عایشـه یـاد کردم. گفـت: ›خداوند 

از  پـس  او  و  گیـن می سـاختم  را عطرآ بیامـرزد! خـود مـن رسـول خـدا؟ص؟  را  ابوعبدالّرحمـان 

دیـدار بـا زنانـش ُمحـِرم می گشـت و نشـان عطـر بـا خـود داشـت.‹«

گونـه اسـت: »از ابن عمـر در بـارۀ عطـر زدن هنـگام احـرام پرسـیدم.  عبـارت نسـائی ایـن 

کار اسـت.‹ ایـن سـخن را نـزد  گـر قیرانـدود شـوم، برایـم دوست داشـتنی تر از ایـن  پاسـخ داد: ›ا

گفـت: ›خداونـد ابوعبدالّرحمـان را بیامـرزد! خـود مـن رسـول خـدا؟ص؟ را  عایشـه یـاد نمـودم. 

گیـن می سـاختم و او پـس از دیـدار بـا زنانـش ]ُمحـِرم می گشـت و [ نشـان عطـر بـا خـود  عطرآ

داشـت.‹« )صحیح البخاری: 102/1 و 103 ]104/1[؛ صحیح مسـلم: 12/4 و 13 ]22/3[؛ الّسـنن الکبرٰی 

تألیـف نسـائی: 141/5 ]340/2[(

)الّصحیـح: 61/4  )الّصحیـح: 144/3 ]630/2[( و مسـلم  کـه بخـاری  نمونـۀ دیگـر آن اسـت 

]89/3[( از طریـق مجاهـد آورده انـد.1 وی گویـد: »مـن و عـروة بن زبیر به مسـجد درآمدیم و دیدم 

کـه عبـداهلل بـن عمـر کنار اتاق عایشـه نشسـته اسـت، حال آن کـه مردم پس از بـاال آمدن آفتاب 

1. نیـز ایـن روایـت در مسـند احمـد )73/2 و 129 و 155 ]187/2 و 285 و 331[(؛ ]سـنن ابن ماجـه: 997/2[؛ و تیسـیر 
کتـاب صحیـح، آن را روایـت  صـول )336/1 ]394/1[( آمـده و جـز نسـائی هـر پنـج صاحـب 

ُ
الوصـول إلـی جامـع األ

کرده انـد.
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در مسـجد نماز می خوانند. در بارۀ نماز آنان از وی پرسـیدیم. آن را بدعت شـمْرد. ُعروه به وی 

گفت: ›ای ابوعبدالّرحمان! رسـول خدا؟ص؟ چند بار عمره انجام داد؟‹ پاسـخ داد: ›چهار بار 

اّمـا چـون صـدای  کنیـم.  کـه یکـی در مـاه رجـب بـود.‹ نخواسـتیم سـخنش را تکذیـب و رد 

سـخن  آیـا  اّم المؤمنیـن!  ›ای  گفـت:  ُعـروه  شـنیدیم،  اتـاق  درون  از  را  عایشـه  زدن  مسـواک 

کـه  گفـت: ›می گویـد  گفـت: ›چـه می گویـد؟‹ ُعـروه  ابوعبدالّرحمـان را می شـنوی؟‹ عایشـه 

رسـول خـدا؟ص؟ چهـار بـار عمـره انجـام داد کـه یکـی از آن هـا در مـاه رجـب بـود.‹ عایشـه گفت: 

کـه خـود  ›خـدا ابوعبدالّرحمـان را بیامـرزد! رسـول خـدا هیـچ عمـره ای انجـام نـداد، مگـر ایـن 

ابن عمر با وی همراه بود؛ و هرگز در ماه رجب به عمره نرفت.‹«

کـه در مـاه  کـه ابن عمـر بـه عمـد بـه رسـول خـدا؟ص؟ دروغ بسـت  از ایـن روایـت برمی آیـد 

گـزارده _ هرچنـد مجاهـد و ُعـروه نخواسـتند سـخنش را دروغ شـمارند _ و ایـن  رجـب عمـره 

کار را تنهـا بـرای اسـتوار سـاختن تأویـل خویـش از رأی نـاروای پـدرش در بارۀ متعـۀ حج انجام 

داد. احمـد )المسـند: 95/2 ]226/2[( ایـن سـخن ابن عمـر را آورده اسـت: »عمـر بـه شـما نگفت 

کـه در غیر ماه های  کـه عمـره در ماه هـای حـج حـرام اسـت؛ بلکه گفت: ›عمرۀ بهتر آن اسـت 

ید.‹« حـج بـه جـای آور

ی بـا نسـبت دادن عمـرۀ سـاختگی مـاه رجـب بـه رسـول خـدا؟ص؟ خواسـت تـا ایـن  و

گفتـه بـود:  کـه  کـه بـا سـخن صریـح پـدرش ناسـازگار اسـت  یلـی  یلـش را پشـتوانه دهـد؛ تأو تأو

ـد ششـم بـه تفصیـل در ایـن 
ّ
»مـن متعـۀ حـج راحـرام می شـمرم و بـر آن کیفـر می دهـم.« در مجل

گفتیـم. زمینـه سـخن 

کـه در حدیـث انـس نیـز آمـده، رسـول خـدا؟ص؟ هرگـز در مـاه رجـب عمـره نگـزاْرد:  چنـان 

کـه همـه در مـاه ذی قعـده بـود.« )صحیـح البخـاری: 145/3  گـزارد  »رسـول خـدا؟ص؟ چهـار عمـره 

زرکشـی:  تألیـف  اإلجابـه  ]206/2[؛   312/1 أبـی داود:  سـنن  ]88/3[؛   60/4 مسـلم:  صحیـح  ]631/2[؛ 

آورده  ابن عّبـاس  طریـق  از   )]997/2[  233/2 )الّسـنن:  ابن ماجـه  همچنیـن  ]ص104[(  ص115 

است: »رسول خدا؟ص؟ هیچ عمره ای جز در ماه ذی قعده به جا نیاوْرد.«
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ دو بـار عمـره بـه جـای آورده؛ و عایشـه بـه این  ابن عمـر گمـان می کـرد 

ی هـم اعتـراض نمـود. شـاید ایـن پیـش از آن اعتـراض پیشـین بـوده باشـد. ابـوداوود  گمـان و

)الّسـنن: 312/1 ]205/2[( و احمـد )المسـند: 70/2 و 139 ]183/2 و 303[( از طریـق مجاهـد روایـت 

»دو  داد:  پاسـخ  گـزارد؟«  عمـره  چنـد  خـدا؟ص؟  »رسـول  پرسـیدند:  ابن عمـر  از  کـه  کرده انـد 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ سـه عمـره بـه جـای آورد،  گفـت: »خـود ابن عمـر می دانـد  عمـره.« عایشـه 

کـه بـا حّجـة الـوداع همـراه نمـود.« جـز عمـره ای 

کر آورده، بــه دّقــت بنگرنــد، شــاید بــه شــناخت  کــه ابن عســا گــر پژوهنــدگان در روایتــی  ا

ی از طریــق پیشــوای حنبلیــان ]مســند احمــد:  گردنــد. و شــخصّیت حقیقــی ابن عمــر نزدیــک 

ــرا  ــت : »م گف ی  ــه و ــان ب ــرۀ عثم ــر در روز محاص ــن زبی ــداهلل ب ــه عب ک ــزی آورده  104/1[، از ابن اب

ی  کــه بــه مّکــه رو کــرده ام. آیــا خواهــی  کــه بــرای تــو آمــاده  شــترهایی خوش نــژاد و برگزیــده اســت 

گفــت: »نــه؛ زیــرا از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  کــه خواهــد، بــه تــو پیونــدد؟« عثمــان  تــا آن جــا هــر 

کــه نامــش عبــداهلل اســت و  یــد  کــه فرمــود: ›یکــی از ســران قریــش در مّکــه الحــاد خواهــد ورز

کســی جــز تــو یــا  گــردن او اســت.‹ و فکــر نمی کنــم آن الحــاد ورزنــده  گناهــان مــردم بــر  نیــم 

یخ مدینة دمشق: 414/7 ]219/28[( عبداهلل بن عمر باشد.« )تار

کـه عبـداهلل بـن عمـر نـزد عبـداهلل بـن  نیـز احمـد )المسـند: 136/2 ]298/2[( روایـت نمـوده 

از  کـه  الحـاد ورزی؛  گفـت: »ای ابن زبیـر! مبـادا در حـرم خداونـد _ تبـارک و تعالـی _  زبیـر آمـد و 

گـر  کـه ا کـه فرمـود: ›همانـا مـردی از قریـش در مّکـه الحـاد مـی ورزد  رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

گـردد. پس مراقب باش  گناهانـش بـا گناهـان آدمیـان و جّنیان سـنجیده شـود، از آن ها افزون 

کـس نباشـی!« کـه آن 

دستۀ دوم

کینـۀ  کـه  گوییـد! 1 می بینیـد  و اّمـا در بـارۀ دسـتۀ دوم از اخبـار ابن عمـر هـر چـه خواهیـد، 

که از دشمنی وی با امیرالمؤمنین حکایت دارد. )ن.( 1. مقصود، خبرهایی است 
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شـعله ور و خشـم نهفتـه در جانـش بـر ضـّد امیرالمؤمنین یا دوسـتی اش با خانـدان امویان که او 

را کـور و کـر نمـوده، بـه وی اجـازه نمی دهـد کـه نـام علـی و یـاد روزگار خالفتـش را بر زبـان جاری 

کـه در همیـن  کـه بـا او بیعـت نمایـد! ایـن سـخن ابن َحَجـر را در بـارۀ حدیثـی  سـازد، چـه رسـد 

کردیم: »ابن عمر از خالفت علی یاد نکرد؛ زیرا به سـبب اختالفی  گذشـت، یاد  د )ص24( 
ّ
مجل

کـه در ایـن زمینـه حاصـل شـده بود، بـا او بیعت ننمـود ... .«

کــه ابن عمــر از خالفــت  گذشــت  کر  ــد )ص36( از طریــق حافــظ ابن عســا
ّ
در همیــن مجل

اســالمی یــاد نمــود و 12 خلیفــه از قریــش را برشــمرد و یکایــک آنــان را صالــح و بی ماننــد 

ســالم،  امیــن،  جابــر،  منصــور،  ســّفاح،  یزیــد،  یــه،  معاو عثمــان،  عمــر،  ابوبکــر،  دانســت: 

مهــدی، و امیــر العصــب.

کشانده  تعّصبی  به سوی چنین  را  مرد  این  فرومایه،  اندیشۀ  یا  نکوهیده  روحیۀ  کدام 

امیرالمؤمنین  خالفت  خدا! _  بر  پناه   _ که  گیریم  نخست؟  جاهلّیت  تعّصب  همان  است؛ 

مشروع نبود؛ اّما آیا وضع آن بدتر از روزگار یزیِد سرکش تجاوزگر و پادشاهِی ستمگرانه اش بود 

کند، اّما از روزگار امیرالمؤمنین و خالفتش یاد ننماید؟  که بر این مرد روا داشت تا از آن یاد 

که روزگار فرعون ها و سرکشان را خالفت  یداد یا ماجرا روا است  یخ یک رو آیا هنگام بیان تار

نامید1، حال آن که خود اینان از رسول خدا؟ص؟ حدیث صحیح روایت نموده اند که خالفت 

و  فرامی رسد  ستمگرانه  سلطنت  روزگار  پس  آن  از  و  است  سال   30 آن حضرت؟ص؟  از  پس 

حالل  را  شراب  و  نامشروع  فرج های  و  می دهد  رخ  اّمت  در  فساد  و  زورگویی  و  سرکشی 

می شمرند؟ بنگرید به: الخصائص الکبرٰی: 119/2 ]197/2[؛ فیض القدیر: 509/3�

آیـا بـر زبـان ایـن مـرد بندی بوده که نمی توانسـت فضیلت هـای امیرالمؤمنین را برشـماَرد 

گرفتـه، برایـش دشـوار و سـخت بـود؛ همـان  کـه شـرق تـا غـرب را فرا ی  و بیـان ویژگی هـای و

کـه از آن  ی رسـیده  گشـته و هـزاران حدیـث در سـتایش و کـه 300 آیـه در شـأنش نـازل  کسـی 

کلمۀ »بالخالفه« در متن افتاده باشد. )ن.( 1. به نظر می رسد 
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کوتـاه شـده  همـه جـز چنـد حدیـث انگشت شـمار از ابن عمـر نقـل نگشـته، آن هـم بـه صـورت 

یختـه و همـراه بـا رأی هـای بـی ارزش خـودش؛ هماننـد آن چـه احمـد )المسـند: 26/2  و در هـم ر

مـردم  بهتریـِن  پیامبـر؟ص؟ می گفتیـم: ›رسـول خـدا  روزگار  »در  اسـت:  آورده  ی  از و  )]104/2[

گـر هر یک از  کـه ا اسـت؛ سـپس ابوبکـر و آن گاه، عمـر. و فرزنـد ابوطالـب را سـه ویژگـی داده انـد 

آن هـا مـرا بـود، برایـم دوست داشـتنی تر از شـتران سـرخ موی بـه شـمار می رفـت: رسـول خـدا 

ی سـاخت و او برایش فرزند آورد؛ پیامبر همۀ درهای باز شـده به مسـجد  دخترش را همسـر و

را جز دِر خانۀ او بست؛ و روز خیبر پرچم را به دست او سپرد.‹«

گفتنـد: »سـخنت در بـارۀ علـی و عثمـان؟امهضر؟  بـه ابن عمـر  کـه  آمـده  در حدیـث دیگـر 

کـه  گذشـت، اّمـا شـما نخواسـتید  ی  گنـاه و چیسـت؟« پاسـخ داد: »اّمـا عثمـان؛ خداونـد از 
ی پسـرعمو و دامـاد رسـول خـدا اسـت.«1 یـد. و اّمـا علـی؛ و بگذر

کـه وی ابوبکـر و عمـر و عثمـان را بـا رسـول خـدا هم سـنگ می سـازد و در  نیـز می بینیـد 

 تـرازوی دادگـری اش کـه هـزار عیـب2 دارد، آنـان را می سـنجد و سـپس آن تـرازو را جمـع می کنـد 

و آن سـنجش به علی نمی رسـد! احمد )المسـند: 76/2 ]194/2[( از طریق ابن عمر آورده اسـت: 

»صبحگاهـی پـس از برآمـدن خورشـید، رسـول خـدا نـزد مـا درآمـد و فرمـود: ›اندکـی پیـش از 

گویـا کلیدهـا و ترازوهـا را بـه مـن داده انـد. کلیدهـا همیـن کلیدهایـی بـود  کـه  سـپیده دم دیـدم 

 کـه می شناسـید؛ و ترازوهـا همیـن ابزارهایـی بـود که بـا آن ها وزن می کنید. پـس من در یک کفه 

و همۀ اّمتم در کفۀ دیگر جای گرفتیم و با هم سـنجیده شـدیم و من از آنان سـنگین تر گشـتم. 

سـپس ابوبکر را آوردند و با همۀ اّمت سـنجیدند و او سـنگین تر شـد. آن گاه، عمر را آوردند و با 

همۀ اّمت سـنجیدند و او سـنگین تر شـد. سـپس عثمان را آوردند و با همۀ امت سـنجیدند. 

آن گاه، تـرازو را باال بردند.‹«

1. این روایت را بخاری ]الّصحیح: 1641/4[ آورده است.

گویا »َالُف عیٍب« بوده و اشتباه چاپی رخ داده است. )ن.( 2. در متن »َالُف عیٍن آمده، که 
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ابن عمـر بـا ایـن افسـانه همـان رأی خویـش را در بـارۀ سـنجش صحابـه تأییـد می کنـد که 

پـس از ابوبکـر و عمـر و عثمـان، اصحـاب هیـچ برتـری بـر هم ندارند و از پی آن سـه، همۀ مردم 

با هم برابرند.

کـه علـی را بـه نیکی یـاد کند و چیـزی از فضیلت های فراوانش  گـران اسـت  ی  آری؛ بـر و

کـه در بـارۀ غیـر او سـخنانی دارد که عقل هیـچ خردمندی آن  را آشـکارا بیـان نمایـد، حـال آن 

را هرگـز نمی پذیـرد و عقـل و منطـق آن را یـاری نمی کنـد، همچـون این سـخن: »نزد پیامبر؟ص؟ 

ی  کـه اطـراف آن را در سـوراخی شـبیه جادکمـه ای بـر رو بـودم و ابوبکـر صّدیـق نیـز بـا عبایـی 

گفـت: ی نـازل شـد و  ی حضـور داشـت. پـس جبرئیـل بـر و کـرده بـود، نـزد و  سـینه اش جمـع 

کـه اطـراف آن را در سـوراخی شـبیه جادکمـه ای  کـه می بینـم ابوبکـر عبایـی دارد  › از چیسـت 

کتـاب )274/5؛  کـرده اسـت ؟‹ ... .« ایـن روایـت تـا پایـان در همیـن  ی سـینه اش جمـع  بـر رو

گذشت. چاپ دوم: ص321( 

گـر ایمـان ابوبکـر بـا ایمـان همـۀ  کـرده اسـت: »ا نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

)]382/3[  310/3 المیـزان:  )لسـان  باشـد.«  افـزون  آن  از  گـردد،  سـنجیده  زمینیـان 

کـرده اسـت: »در خـواب قدحـی سرشـار از شـیر  نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

کـه در رگ هایـم جریـان یافـت و چیـزی  بـه مـن دادنـد و آن را نوشـیدم تـا سـیراب شـدم و دیـدم 

از آن بازمانـد. آن را عمـر بـن خّطـاب برگرفـت و نوشـید ... .« تـا پایـان ایـن خبـر در همیـن کتـاب 

گذشـت. )279/5؛ چـاپ دوم: ص326( 

کـرده اسـت: »روز قیامـت میـان ابوبکـر و عمـر  نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

که در فاصلۀ حرم مدینه و مّکه می ایسـتم و مردم مّکه و مدینه  گاه  برانگیخته می شـوم تا آن 

نـزد مـن درمی آینـد.«

نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت کرده اسـت: »جبرئیل فرود آمد و گفت: ›پروردگار 
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عـرش تـو را فرمایـد:“آن گاه کـه پیمـان پیامبـران را گرفتـم، برای تو نیز پیمان گرفتم و تو را سـرور 

ایشان ساختم و وزیرانت را ابوبکر و عمر قرار دادم.”‹«

کـه بـه سـوی آسـمان بـه  گاه  کـرده اسـت: »آن  نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

معـراج بـرده شـدم و در آسـمان چهـارم قـرار گرفتـم، در دامنـم سـیبی افتاد. پس آن را با دسـت 

یـه ای قهقهه زنـان بیـرون آمـد. بـه او  گرفتـم. آن گاه، شـکافته شـد و از درون آن حور خویـش 

کشـته  کـه بـه شـهادت  گفـت: ›از آِن عثمـان بـن َعّفـان  کیسـتی؟‹  گفتـم: ›سـخن بگـو! از آِن 

خواهـد شـد.‹«

یـه در روز قیامـت بـا  کـه معاو کـرده اسـت: »هـال  نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

ردایـی از نـور ایمـان برانگیختـه خواهـد شـد.«

گشـت تـا در  کـرده اسـت: »همانـا بـه مـن وحـی  نیـز بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

کارهایم با پسر ابوسفیان مشورت نمایم.« پاره ای از 

یـه گفت: »آن  کـه چـون آیة الکرسـی نازل شـد، رسـول خدا؟ص؟ به معاو نیـز ابن عمـر آورده 

کس آن  گر آن را بنویسـم، پاداشـم چه باشـد؟« پاسـخ داد: »هیچ  گفت: »ا یه  را بنویس!« معاو

را قـراءت نکنـد، مگـر ایـن که پاداشـش برای تو نیز نوشـته شـود.«

کنـون مـردی از بهشـتیان بـر شـما  کـرده اسـت: »ا نیـز بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت 

یـه! تـو از منـی  یـه پدیـدار شـد و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای معاو  پدیـدار می شـود.« پـس معاو

و مـن از تـو؛ بـر آسـتانۀ دِر بهشـت، همچـون ایـن دو _ به دو انگشـتش اشـاره نمود _ دوشـادوش 

من خواهـی بود.«

پدیدار  شما  بر  بهشتیان  از  »مردی  است:  کرده  روایت  پیامبر(  از   =( مرفوع  نحو  به  نیز 

می گردد.« پس معاویه پدیدار شد. فردا و پسیِن فردایش نیز چنین فرمود و معاویه نمایان گشت.

کـه جعفـر بـن ابی طالـب یـک ِبـه بـه پیامبر؟ص؟ هدیـه نمـود و پیامبر  کـرده  ی روایـت  نیـز و

یـه داد و گفـت: »مـرا بـا همین هـا در بهشـت دیـدار خواهـی نمود.« سـه ِبـه بـه معاو
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ــد پنجــم، در زنجیــرۀ حدیث هــای 
ّ
کــه در مجل جــز این هــا روایاتــی دیگــر نیــز هســتند 

یــان  کســانی دیگــر را در میــان راو ســاختگی آوردیــم. البّتــه در آن جــا بــرای همراهــی بــا اینــان، 

کــه  مایــۀ نادرســتی آن احادیــث بــس ناهنجــار شــمردیم؛ اّمــا خبرهــای نقــل شــده از ابن عمــر 

گرایش هــای  و  صحابــه،  میــان  ســنجش  حدیــث  همچــون  شــده اند،  شــمرده  صحیــح 

م هســتند، ایــن نکتــه را بــه ذهــن 
ّ
کــه شــناخته و مســل کرده هــا و نکرده هایــش  تباهــی زا و 

ی حدیث ســازی  کــه ســازندۀ آن ســخنان باطــل نیــز خود او اســت و در ترازو نزدیــک می ســازند 

ی در عــذرآوری و بهانه تراشــی بــه  و دروغ پــردازی، دیگــری را بــر او ترجیــح نباشــد. همچنیــن و

کــه پــاره ای از نمونه هایــش  کوشــا اســت  گرایــش دارد، پیشــگام و  کــه بدیشــان  ســود امویانــی 

گذشــت. از جملــۀ همان هــا روایــت احمــد )المســند: 101/2 ]237/2[( از طریــق عثمــان بــن 

گروهــی را  کــه مــردی از مصــر بــرای حــّج خانــۀ خــدا آمــده بــود.  عبــداهلل بــن موهــب اســت 

گفتنــد: »مــردان قریــش.« پرســید: »آن پیرمــرد در  کیســتند؟«  نشســته دیــد؛ پرســید: »اینــان 

تــو چیــزی  از  گفــت: »ای ابن عمــر!  بــن عمــر.«  گفتنــد: »عبــداهلل  کیســت؟«  میــان ایشــان 

آیــا  گویــی.  پاســخم  درســت  کــه  می دهــم  ســوگندت  خانــه  ایــن  حرمــت  بــه  و  می پرســم 

گریخت؟« که عثمان در روز ُاُحد  می دانی 

کـه در بـدر نیز حضور نداشـت؟« پاسـخ داد:  پاسـخ داد: »آری.« مـرد گفـت: »و می دانـی 

مـرد  »آری.«  گفـت:  ابن عمـر  نبـود؟«  هـم  بیعـت رضـوان  در  کـه  »و می دانـی  گفـت:  »آری.« 

مصـری تکبیـر بـرآوْرد. ابن عمـر گفـت: »بیـا تـا آن چـه را از مـن پرسـیدی، برایـت تبییـن نمایـم! 

ید.  ی درگذشـت و او را آمرز کـه در روز ُاُحـد گریخـت؛ گواهی می دهم که خداوند از و اّمـا ایـن 

و اّمـا نبودنـش در بـدر بدیـن سـبب بـود کـه دختـر رسـول خـدا؟ص؟ که همسـر او بود، بیمار شـد 

کنـی[ پـاداش یـا بهـرۀ  گـر بمانـی و همسـرت را تیمـارداری  و رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›]ا

گر کسـی در  کـه در بـدر حضـور یابـد.‹ و اّمـا حاضـر نبودنـش در بیعت رضوان؛ ا مـردی را داری 

اّمـا پیامبـر؟ص؟  را می فرسـتاد؛  او  بـود، رسـول خـدا؟ص؟  از عثمـان  گرامی تـر  میـان مـردم مّکـه 

روانـه شـدن عثمـان  از  پـس  بیعـت  آن  و  نمـود  گسـیل  قریـش[  ]نـزد  ّیـت  مأمور بـه  را  عثمـان 
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آِن عثمـان.‹«  از  فرمـود: ›ایـن  و  زد  بیعـت  بـرای  پـس پیامبـر؟ص؟ دسـتی  صـورت پذیرفـت. 

کنـون ایـن سـخن را بـا خـود همـراه ببـر!« بخـاری )الّصحیـح: 122/6  گفـت: »ا سـپس ابن عمـر 

]1352/3[( نیز این خبر را آورده است.

کـه مـردی  در خبـری مرسـل ]= بـدون سـند متصـل[ از مهلـب بـن عبـداهلل نقـل شـده 

گفـت:  از سـتایندگان علـی و نکوهنـدگان عثمـان، نـزد سـالم بـن عبـداهلل بـن عمـر درآمـد و 

کـه عثمـان در هـر دو بیعـت رضـوان و فتـح مّکـه حضـور  »ای ابوالفضـل! آیـا خبـرم نمی دهـی 

داشـت؟« سـالم گفـت: »نـه ]حضـور نداشـت[.« آن مـرد تکبیـر بـرآوْرد و برخاسـت و ردایـش را 

گشـت. تکانـد و روان 

که ماجرای  گفتند: »به خدا سـوگند! درنیافتی  چون وی رفت، همنشـینان سـالم به وی 

گفتنـد: »او از سـتایندگان علـی  گفـت: »آری؛ درنیافتـم. چـه بـود؟«   آن مـرد چـه بـود!« سـالم 

و نکوهندگان عثمان اسـت.« سـالم گفت: »آن مرد را نزد من بیاورید!« پس کسـی را فرسـتادند 

کـه آیـا عثمـان در دو  گفـت: »ای بنـدۀ صالـح خـدا! از مـن پرسـیدی  تـا او را بازگرداْنـد. سـالم 

گفتـی  تکبیـر  پـس  دادم.  منفـی  پاسـخ  مـن  و  داشـت؛  حضـور  مّکـه  فتـح  و  رضـوان   بیعـت 

و شـماتت کنان بیـرون شـدی. نکنـد از سـتایندگان علـی و نکوهنـدگان عثمـان باشـی!« مـرد 

گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! از ایشـانم.« سـالم گفـت: »پـس سـخنم را بشـنو و سـپس پاسـخم 

کـرد، عثمـان را در دسـته ای  کـه رسـول خـدا؟ص؟ زیـر درخـت بـا آن افـراد بیعـت  گاه  گـوی! آن 

نظامی گسیل داشت و او در حال انجام کار خدا و رسولش و مؤمنان بود. پس رسول خدا؟ص؟ 

کـه دسـت راسـتم از آِن خـود مـن و دسـت چپـم از آِن عثمـان اسـت.‹ پـس دسـت  فرمـود: ›هـال 

چپش را بر دسـت راسـتش زد و فرمود: ›این اسـت دسـت عثمان؛ و من برایش بیعت نمودم.‹ 

و اّمـا در بیعـت دوم ماجـرا چنیـن بـود کـه رسـول خـدا؟ص؟ عثمـان را نـزد علـی کـه امیـر یمـن بود، 

کار را برایش انجام داد.« روان نموده بود. پس همانند همان 

ِضـــره: 94/2 ]19/3[(  یـــاض الّنَ ایـــن روایـــت دراز ادامـــه دارد و آن را محّب الّدیـــن طبـــری )الّر
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آورده و بـــرای حفـــظ حرمتـــش ســـند آن را انداختـــه اســـت. در متـــن خبـــر نیـــز شـــواهدی اســـت 

یـــان ایـــن ســـند  کـــه ســـاختگی و دروغیـــن بودنـــش را حکایـــت دارد و مـــا را از شـــناخت راو

بی نیاز می سازد.

ابی ملیکـه  بـن  حبیـب  طریـق  از   )]104/3[  98/3 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا

روایـت نمـوده کـه مـردی نـزد ابن عمـر؟امهضر؟ آمـد و پرسـید: »آیـا عثمـان در بیعـت رضـوان حضور 

از  »پـس  پرسـید:  »نـه.«  گفـت:  بـود؟«  بـدر حاضـر  »در  پرسـید:  »نـه.«  داد:  پاسـخ  داشـت؟« 

کـه شـیطان بـه لغزیدنشـان واداشـت؟« پاسـخ داد: »آری.« آن مـرد برخاسـت. کسـانی بـود 

کــه تــو از عثمان بــد گفتی.«  کــرد  کنــون اّدعــا خواهــد  یکــی از حاضــران گفــت: »ایــن مــرد ا

ی را نــزد مــن بازگردانیــد!« ســپس بــه او  گفــت؟ پــس و گفــت: »آیــا چنیــن خواهــد  ابن عمــر 

کــه آیــا عثمــان در  یافتــی؟« مــرد پاســخ داد: »آری؛ از تــو پرســیدم  گفــت: »آیــا ســخنم را در

ــا در بــدر حاضــر بــود؛ پاســخ  کــه آی گفتــی: ›نــه.‹ و پرســیدم  بیعــت رضــوان حضــور داشــت؛ 

گشــت؛  کــه شــیطان مایــۀ لغــزش ایشــان  کســانی بــود  ی از جملــۀ  دادی: »نــه.« و پرســیدم آیــا و

گفــت: »اّمــا بیعــت رضــوان؛ پــس رســول خــدا؟ص؟ برخاســت و  گفتــی: ›آری.‹« ابن عمــر  و 

ی برنهــاد  فرمــود: ›همانــا عثمــان در پــی کار خــدا و رســولش رفتــه اســت.‹ پــس بهــره ای بــرای و

کــه در روز رو بــه رو شــدن دو گروه ]در  و بــرای هیــچ غایــب دیگــر چنیــن نکــرد. ›و اّمــا آن کســان 

کارهــای پیشینشــان،  کــه شــیطان بــه ســبب برخــی از  گریختنــد، جــز ایــن نبــود  جنــگ ُاُحــد[ 

ــار  کــه او بســیار آمرزنــده و بردب ــان درگذشــت؛  ــد از آن ــد. ســپس خداون ــه لغــزش افکْن ــان را ب آن

اســت.‹ ]آل عمــران/155[«

کـه بـر صحابـۀ حاضـر در  آیـا از ایـن عذرهـای سـاختگی خنـک در شـگفت نمی شـوید 

یـخ األمـم  نبـرد بـدر _ کـه شمارشـان بـه 314 تـن می رسـید )صحیـح البخـاری: 74/6 ]1457/4[؛ تار

و الملـوک: 272/2 ]431/2[؛ الّسـیرة النبویـه تألیـف ابن هشـام: 354/2 ]364/2[( _ و بیعت کننـدگان 

زیـر درخـت _ کـه 1400 تـن یـا بیش تـر بودنـد )صحیـح البخـاری: 223/7 ]1831/4[؛ الجامـع ألحـکام 
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یافتنـد؛ یکـی ابن عمـر  القـرآن ُقْرُطبـی: 276/16 ]182/16[( _ پوشـیده ماْنـد و تنهـا دو تـن آن را در

ی را کوچـک شـمرد؛   کـه در روز بـدر و ُاُحـد کودکـی نابالـغ بـود و رسـول خـدا در هـر دو هنـگام و

کـه در هیـچ یـک از آن  بـود1؛ و دیگـری خـود عثمـان  و هنـگام پیمـان رضـوان نیـز 16 سـاله 

کـه عثمـان بـه محاصـره درآمـده بـود،  صحنه هـا حضـور نداشـت. پـس ایـن روایـت در روزی 

کـودک و ایـن غایـب، بـه توطئـه سـاخته شـد و تنهـا انـس از آن دو در  از جانـب ایـن دو تـن، آن 

کـرد. ی  بخشـی از ایـن خبـر دنبالـه رو

کـه  کـه عبدالّرحمـان بـن عـوف، بـرادر عثمـان2 و دوسـت نزدیکـش  بسـا شـگفت اسـت 

تـا روز محاصـرۀ  بـر تخـت خالفـت نشـاْند و خـودش در بـدر و ُاُحـد حضـور داشـت،  ی را  و

گـر ایـن سـخنان بـه صّحـت نزدیـک بـود،  عثمـان هرگـز ایـن عذرهـا و بهانه هـا را نشـنیده بـود. ا

بـر زبان هـا و در انجمن هـا می چرخیـد و می پیچیـد. همیـن عبدالّرحمـان روزی از عثمـان بـه 

سـبب حاضـر نبودنـش در بـدر و ُاُحـد و تـرک نمـودن سـّنت عمـر، انتقـاد نمـود. ایـن خبـر بـه 

کـه ابن عمـر برایـش سـاخته یـا خـودش تراشـیده بـود، از پاسـخ  عثمـان رسـید و بـا همـان بهانـه 

آن برآمد.

کــه عبدالّرحمــان بــن عوف  احمــد )المســند: 68/1 ]109/1[( از طریــق َشــقیق روایــت نمــوده 

ــه  کــه می بینمــت ب گفــت: »چــه شــده اســت  ــه او  گشــت و ولیــد ب ــه رو  ــا ولیــد بــن عقبــه روب ب

ی پاســخ داد: »بــه او خبــر بــده  امیرالمؤمنیــن عثمــان؟ضر؟ جفــا مــی ورزی؟« عبدالّرحمــان بــه و

گویــد: ›مقصــود روز ُاُحــد اســت.‹ _ نگریختــم و در روز بــدر  کــه مــن در روز عینیــن _ عاصــم 

غایــب نبــودم و ســّنت عمــر؟ضر؟ را تــرک نکــردم.« ولیــد روان گشــت و ایــن خبر را بــه عثمان؟ضر؟ 

ــه ســبب  ــه مــرا ب گویــد در روز عینیــن نگریختــه؛ چگون کــه  ــا ایــن  گفــت: »اّم رســاند. عثمــان 

کســان از  کــه خداونــد از آن درگذشــته و فرمــوده اســت: ›همانــا آن  گناهــی ]ســرزنش می کنــد[3 

د )ص4( بنگرید.
ّ
1. به همین مجل

2. رسول خدا؟ص؟ در روز پیوند برادرِی نخست، میان آن دو پیوند برقرار نمود.

3. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(

72/10
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گــروه ]در جنــگ ُاُحــد[ گریختنــد، جــز ایــن نبــود که شــیطان  کــه در روز رو بــه رو شــدن دو  شــما 

ــان  ــد از آن ــد. ســپس خداون ــه لغــزش افکْن ــان را ب کارهــای پیشینشــان، آن ــه ســبب برخــی از  ب

کــه مــن در روز بــدر غایــب بــودم؛ رقّیــه دختــر  درگذشــت.‹ ]آل عمــران/155[ و اّمــا ایــن ســخنش 

کــه بــه مرگــش انجامیــد، تیمــارداری می کــردم؛ و رســول  رســول خــدا؟ص؟ را در بیمــاری اش 

کــه رســول خــدا؟ص؟ برایــش ســهمی نهــاد، بدیــن معنــا  خــدا؟ص؟ برایــم ســهمی قــرار داد؛ و هــر 

ی ســّنت عمــر؟ضر؟ را واننهــاده؛ مــن  کــه و کــه حضــور داشــته اســت. و اّمــا ایــن ســخنش  اســت 

ی رو و ایــن را  تــوان پایبنــدی بــه ســّنت عمــر را نــدارم و خــود او نیــز چنیــن اســت. پــس نــزد و

بــا او بگــو!«

یــد تــا بــرای فرســتادن عثمــان بــه مّکــه ]هم زمــان بــا بیعــت رضــوان[  گذار ابن عمــر را وا

کــه در  کــه پیامبــر؟ص؟ او را تنهــا بدیــن ســبب فرســتاد  ــد  ــد و بگوی ــزرگ ترســیم نمای ــی ب صورت

کــه آن  یــداد بــه خوبــی می داننــد  گاهــان از ایــن رو گرامی تــر بــود!1 اّمــا آ میــان مــردم مّکــه از همــه 

ی نــزد ابوســفیان از ایــن  گرامــی یــا خــوار بــودن نداشــته اســت. فرســتادن و ّیــت ربطــی بــه  مأمور

گــروه خــود بکاهــد و در  کــه از جــذب قریــش و متحــد ســاختن آن هــا بــه ســوی  جهــت بــود 

ــد  ــه بای ک ــود  ــی ب ــس طبیع ــرد. پ گی ــدری آرام  ــدا؟ص؟ ق ــول خ ــّد رس ــر ض ــیان ب ــدن قریش انگیزان

کــه هــم از قهــرش در امــان باشــد و هــم بــه  ی فرســتاده می شــد  مــردی از خویشــاوندانش نــزد و

کــه ســخنش را بپذیــرد. بدیــن  ســبب پیونــد خویشــاوندی و نزدیکــی میــان آن دو، امیــد رود 

کســی نگویــد: »رســول  گــر  کار برگزیــد؛ البّتــه ا کــه پیامبــر؟ص؟ عثمــان را بــرای ایــن  ســبب بــود 

کــه در بیعــت رضــوان حاضــر و از فضلــش  ــه ایــن ســبب عثمــان را فرســتاد  خــدا؟ص؟ تنهــا ب

کشــتن مــردی از اهــل بیعــت  کــه صحابــۀ عــادل بــر  گفتــه نشــود  بهره منــد نگــردد تــا بعــدًا 

گشتند.« رضوان همداستان 

کـه ابن عمـر آورده و بخـاری  گـو در بـارۀ حدیـث سـنجش صحابـه _  در ایـن جـا، گفـت و 

]الّصحیـح: 1337/3 و 1352[ صحیـح شـمرده _ و باطـل بـودن و مخالفتش را با کتاب و سـّنت 

د )ص70( گذشت.
ّ
که در همین مجل 1. چنان 

73/10
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کـه در بخـش  بـه دیگـر مطالبـی  و  پایـان می بخشـیم  را  و منطـق  اجمـاع  و  قیـاس  و  و عقـل 
یـم.1 افتخـارات سـه خلیفـه آمـده، می پرداز

ی همراه  کـه پیامبـر؟ص؟ بـر حراء بود و ابوبکـر و عمر و عثمان نیز با و 5. از انـس نقـل شـده 

کـه بـر تو جز  گیـر؛  کـوه بـر ایشـان بـه لـرزه درآمـد و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای حـراء! آرام  بودنـد. 

پیامبر و صّدیق و دو شـهید کسـی نیسـت.«

زنجیـرۀ  کـه  آورده  را  روایـت  ایـن   )365/5 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب  گویـد:  امینـی 

اسـت: چنیـن  راویانـش 

که بیش از 1000 حدیث دروغین  کدیمی، آن دروغگوی حدیث سـاز  _ محّمد بن یونس 

کـه در زنجیرۀ دروغگویـان در همین کتاب )266/5( گذشـت  بـه رسـول خـدا؟ص؟ بسـت؛ چنان 

ـد نیـز خواهد آمد.
ّ
و در ایـن مجل

»دچـار  گویـد:   ]220/2 المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان  بصـری.  امـوی  انـس  بـن  قریـش   _

گشـت. از  پریشـان فکری شـد؛ پـس در روایاتـش حدیث هـای بسـیار زشـت وناهنجـار پدیـدار 

ی روایـت نمـوده، جایـز نیسـت.« بخـاری نیـز گفتـه اسـت:  ایـن رو، احتجـاج بـه آن چـه تنهـا و

»شـش سـال دچـار آشـفته فکری شـد.« )تهذیـب الّتهذیـب: 375/8 ]335/8[(

پایـان  »در  گویـد:   ]273/7 الکبـرٰی:  ]الّطبقـات  ابن سـعد  بصـری.  ابی عروبـۀ  بـن  سـعید   _

گفتـه اسـت: »پنـج سـال در  گشـت.« ابن حّبـان ]الّثقـات: 360/6[  زندگـی دچـار آشـفته فکری 

یان قدیـم، همچون یزید بن  کـرد که راو آشـفته فکری مانـد و تنهـا بـه روایاتـی می تـوان احتجاج 

گفتـه اسـت: »پـس از دچـار شـدن بـه آشـفته فکری  یـع و ابن مبـارک، از او آورده انـد.« ُذْهلـی  زر

بـه  احتجـاج  و  شـد  آشـفته فکری  دچـار  »سـال هایی  گفته انـد:  دیگـران  یسـت.«  ز سـال  ُنـه 

کرده باشد، روا نیست.« )تهذیب الّتهذیب: 66-63/4 ]56/4[( ی روایت  که تنها و حدیثی 

ف تا این 
ّ
د روایتی به شـمارۀ 4 از طریق عبداهلل بن عمر در بارۀ سـنجش اصحاب آمد و جناب مؤل

ّ
1. در آغاز همین مجل

گفت. اکنون حدیث پنجم در ادامۀ آن روایات می آید.)م.( جا به همان مناسـبت در بارۀ ابن عمر سـخن 
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گذشـته  کنـار آن بزرگوارانـه   ایـن بـود عیب هـای سـند ایـن خبـر دروغیـن؛ اّمـا خطیـب از 

ی در بیان  و هیـچ آوایـی برنیـاورده و هیـچ سـخنی در بـارۀ آن بـر زبان نرانده، چنان که شـیوۀ و

کر نموده اسـت! کور و  ی را  که دوستی شـان و کسـانی اسـت  فضیلت های 

6. داَرُقْطنـی )الّسـنن ]55/2[( از اسـماعیل بـن عّبـاس وّراق، از عّبـاد بـن ولیـد ابوبـدر، از 

ولیـد بـن فضـل، از عبدالجّبـار بـن حّجـاج خراسـانی، از مکـرم بـن حکیم، از سـیف بـن منیر، 

کـرده اسـت: »چهـار سـخن را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم: ›هیـچ یـک از  از ابـودرداء روایـت 

گناهان  ید، هرچند  کافر نشـمار گناهی  که رو به قبلۀ من نماز می گزارند، به سـبب  کسـانی را 

یـد.‹؛ ›جهـاد کنید _ یـا: بجنگید _ !‹؛  کبیـره انجـام دهنـد.‹؛ ›فراپشـت هـر امامـی نمـاز بگزار

گروهـی  ›در بـارۀ ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی جـز بـه نیکـی سـخن مگوییـد! بگویید:“آن هـا 

کـرده.”  بـر اوسـت هرچـه ]بـدی[  کردنـد.” ]بقـره/134[ “و  کـه درگذشـتند؛ ایشـان راسـت آن چـه  بودنـد 

]بقره/286[‹« )میزان اإلعتدال: 273/3؛ 226/6 ]258/2؛ 343/4[(

راویان این خبر

»حدیث هـای  گویـد:   ]82/3 المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان  مقبـری.  فضـل  بـن  ولیـد   _

ی هرگـز جایـز نباشـد.« ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال:  سـاختگی روایـت می کنـد و حّجـت آوری بـه و

کتـاب روایـت ابن عرفـه، حدیثـش از اسـماعیل بـن  کـه در  گفتـه اسـت: »همـو اسـت   ]343/4

عبیداهلل چنین آمده اسـت: ›عمر یکی از نیک مایه های ابوبکر؟ضر؟ اسـت.‹ و این اسـماعیل 

بی اعتبـار و خبـرش باطـل اسـت.«

در ســنن داَرُقْطنــی )55/2( آمــده اســت: »بــرای مــا روایــت نمــود اســماعیل بــن عّبــاس 

 وّراق، از عّبــاد بــن ولیــد ابوبــدر، از ... .« ســپس همــان حدیــث را بــا ســنِد یــاد شــده آورده 

یــان پــس از عّبــاد، یعنــی ولیــد و عبدالجّبــار و مکرم و ســیف  کــه راو و گفتــه اســت: »مــن گویــم 

ضعیف هســتند.«

یاِن میان عّباد و ابودرداء ضعیف  ابن َحَجـر گویـد: »عبـارت داَرُقْطنی چنین اسـت: ›راو
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هسـتند.‹ پـس عبدالجّبـار نیـز در میان ایشـان اسـت. عقیلی ]الّضعفـاء الکبیـر: 90/3[ نیز گفته 

اسـت: ›سـند ایـن خبـر ناشـناخته اسـت و در آن سـیف بـن منیـر _ و در روایـت دیگـر، منیر بن 

گرفتـه اسـت.‹ ابن ابی حاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل:  کـه شـاید جـا بـه جـا شـده باشـد _ قـرار  سـیف؛ 

کم و ابونعیم و ابوسـعید نّقاش  ی ناشـناخته اسـت و حا 13/9[ از پدرش نقل نموده اسـت: ›و

اإلعتـدال:  )میـزان  اسـت.”‹«  کـرده  روایـت  کوفیـان  از  سـاختگی  حدیث هـای  گفته انـد:“او 

273/3 ]343/4[؛ لسـان المیـزان: 225/6 ]274/6[(

بـرده  نـام  او  از   )387/3 المیـزان:  )لسـان  ابن َحَجـر  خراسـانی.  حّجـاج  بـن  عبدالجّبـار   _

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر اعتبـار نـدارد و  کـرده و  و پـاره ای از ایـن حدیـث را بـا همـان سـند یـاد 

ی را ضعیـف شـمرده؛  ایـن متـن را سـندی قابـل اعتمـاد نباشـد.« داَرُقْطنـی ]الّسـنن: 55/2[ و

کـه او در الّسـنن همـان حدیـث را از طریـق یـاد شـده، اّمـا از عّبـاد بـن ولیـد ُغَبـری، از ولیـد  چـرا 

یـان پس از عّباد ضعیف هسـتند.« پـس عبدالجّبار نیز در  بـن فضـل آورده و گفتـه اسـت: »راو

که ابن منیر. )لسان المیزان: 388/3 ]473/3[( میان ایشان است، چنان 

گویـد: »خبـری باطـل _ مقصـودش  _ مکـرم بـن حکیـم خثعمـی. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال( 

همیـن حدیـث اسـت _ روایـت نمـوده و ازدی حدیثـش را بـی ارزش دانسـته اسـت.« ابن َحَجـر 

ی ناشـناخته اسـت. ایـن حدیـث در شـرح حـال ولیـد بـن فضل یاد  کـه و گویـد: »ازدی افـزوده 

شـده اسـت. همچنین داَرُقْطنی ]الّسـنن: 55/2[ او را ضعیف شـمرده اسـت.« )میزان اإلعتدال: 

198/3 ]177/4[؛ لسان المیزان: 85/6 ]100/6[(

او  ]الّسـنن: 55/2[  داَرُقْطنـی  و  ناشـناخته اسـت  ی  گویـد: »و بـن منیـر. ذهبـی  _ سـیف 

را ضعیـف شـمرده؛ زیـرا خبـری دارای مشـکل، از ابـودرداء؟ضر؟ بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( 

گناهان بزرگ  ید، هرچند  کافر مشـمار که به دین من هسـتند،  کرده اسـت: ›کسـانی را  روایت 

یان ضعیف اسـت _ از  کـه خود، یکـی از راو انجـام دهنـد!‹ اّمـا ایـن خبـر از مکـرم بـن حکیـم _ 

او روایـت شـده اسـت.«
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ابن َحَجر گوید: »ازدی از وی یاد کرده و گفته اسـت: ›ضعیف و ناشـناخته اسـت؛ گرچه 

کتـاِب  حدیثـش را می تـوان نوشـت. سـند حدیثـش خالـص و بی نقـص نیسـت.‹ نویسـندۀ 

الحافـل گویـد: ›آن را مکـرم بـن حکیـم از وی روایـت نمـوده و اعتبار ندارد.‹ این حدیث در سـنن 

داَرُقْطنـی آمـده اسـت.« )میـزان اإلعتـدال: 439/1 ]258/2[؛ لسـان المیـزان: 133/3 ]159/3[(

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هیچ پیامبری نیسـت، مگـر این که او  7. از انـس نقـل شـده 

را در اّمت من همانندی هسـت. ابوبکر همانند ابراهیم اسـت؛ عمر همچون موسـی؛ عثمان 

مانند هارون؛ و علی بن ابی طالب همانند من.«

بـی بصـری، از احمـد بـن 
ّ

گویـد: ایـن خبـر را ابن اعرابـی از محّمـد بـن زکرّیـا غال امینـی 

کـرده  غّسـان هجیمـی، از احمـد بـن عطـاء ابوعمـرو هجیمـی، از عبدالحکـم، از انـس روایـت 

بـی ایـن خبـر را بـه دروغ سـاخته 
ّ

کـه غال گویـد: »بیـم دارم  اسـت. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 56/1( 

بـی ضعیـف اسـت و ابن َمْندۀ گویـد: ›در بارۀ او چون 
ّ

باشـد.« همـو )همـان: 58/3( گویـد: »غال

گفتـه اسـت: ›حدیـث می سـازد.‹« کرده انـد.‹ داَرُقْطنـی ]الضعفـاء و المتروکـون: ص350[  و چـرا 

گفته است: »همۀ  بی آورده و 
ّ

کــم در تاریخش حدیثــی از طریـــق محّمـــد بن زکـــرّیا غال حا
بی و مایۀ آفت و آسیب حدیث است.«1

ّ
راویانش ثقه هستند، مگر محّمد بن زکرّیا که همان غال

کـه داَرُقْطنـی ]الضعفـاء و المتروکـون: ص112[  نیـز در ایـن سـند احمـد بـن عطـاء قـرار دارد 

مذهـب  بـه  را  مـردم  »او  اسـت:  گفتـه  ازدی  وانهاده انـد.«  را  ی  »و اسـت:  گفتـه  ی  و در بـارۀ 

ّیـه فرامی خواْنـد و فـردی عبادت پیشـه، اّمـا سـاده لوح بـود و آن چـه را نشـنیده بـود، روایـت  قدر

گوید: »روزی  گفته است. ابن مدینی  ی همین سخن را  می نمود.« زکرّیا ساجی نیز پیش از و

ی برگـه ای حدیـث می گویـد. چـون مـردم از حضـورش  ی رفتـم و نشسـتم و دیـدم از رو نـزد و

گفـت: ›نـه؛  گفتـم: ›ایـن برگـه را خـودت شـنیده ای ]و نوشـته ای[؟‹  ی  کنـده شـدند، بـه و پرا

کـه بـرای ایـن مـردم روایت می کنم  اّمـا از دیگـران خریـده ام و در آن حدیث هایـی نیکـو هسـت 

کم که گویا مقصود، تاریخ نیشابور است، نقل می کند. )ن.(  1. این را ابن َحَجر در لسان المیزان: 169/5 به نقل از  تاریخ حا
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کننـد؛ و ایشـان را بـه سـوی خـدا تشـویق و نزدیـک می سـازم. در ایـن خبرهـا نـه  تـا بـدان عمـل 

گفتـم: ›آیـا از خـدا نمی ترسـی  ی  حکمـی الزامـی هسـت و نـه سـّنتی دگرگـون می گـردد.‹ بـه و

کـه بـا دروغ بسـتن بـر رسـول خـدا؟ص؟ بنـدگان را بـه سـوی خداونـد نزدیـک سـازی؟‹« )میـزان 

اإلعتـدال: 56/1؛ 58/3 ]119/1؛ 550/3[؛ لسـان المیـزان: 221/1؛ 168/5 ]238/1؛ 190/5[(

یـس شـافعی، بـا  ِضـره: 30/1 ]45/1[( از محّمـد بـن ادر یـاض الّنَ 8 . محّب الّدیـن طبـری )الّر

کـرده اسـت: »مـن و ابوبکـر و عمـر و عثمان و علـی نورهایی در  سـندش، از پیامبـر؟ص؟ روایـت 

ی آفریده شـد،  که آدم آفریده شـود. چون و سـمت راسـت عرش بودیم، 1000 سـال پیش از آن 

ک انتقال یافتیـم تا آن که خداوند  مـا در صلـب او جـای گرفتیـم و همچنـان بـه صلب های پا

مـرا بـه صلـب عبـداهلل، ابوبکـر را بـه صلـب ابوقحافـه، عمـر را بـه صلـب خّطـاب، عثمـان را بـه 

صلـب َعّفـان، و علـی را بـه صلب ابوطالب انتقال داد. آن گاه، ایشـان را اصحاب من برگزید 

و ابوبکـر را صّدیـق، عمـر را فـاروق، عثمـان را ذوالنوریـن، و علـی را وصـّی سـاخت. پس هر که 

کـه مرا دشـنام گوید، خـدا را دشـنام داده؛  اصحـاب مـرا دشـنام دهـد، مـرا دشـنام گفتـه؛ و هـر 

ی را ]بـه رو و[ بـر سـوراخ بینـی اش در آتـش دراندازد.«  کـه خـدا را دشـنام دهـد، خداونـد و و هـر 

 ]وسیلة المتعبدین فی سیرة سید المرسلین: ج5/ق2/ص187[ آورده است.
ّ

این خبر را مال

گویـد: مـا در باطـل سـاختن ایـن حدیـث، از نظر نمودن به سـند حذف شـده اش  امینـی 

یـم؛ اّمـا هـر چـه را فرامـوش کنیـم، ایـن دانسـته را از دسـت ندهیم کـه صلب های اموی  بی نیاز

گشـته اسـت. بـه  ک نیسـتند، بلکـه بـا عنـوان »درخـت لعنـت شـده« در قـرآن از آن هـا یـاد  پـا

کتـاب )چـاپ اول: 254/8 و 255 ]349/8-352[( بنگریـد. همیـن 

برگزیدگان از میان مردم، خاندان هاشم هستند و خاندان امّیه پست ترین بدهایند.

چــوب درخــت بنی امّیــه، سســت و شــکننده اســت و خانــدان هاشــم در مجــد و شــکوه، چــوب 

گــز، ســخت و محکــم اســت. درختشــان بــه ســان چــوب درخــت 

کــه مردمــان را بــه بهشــت می خواننــد، خانــدان هاشــم هســتند و بنی امّیــه از دعــوت  آن هــا 

ــه دوزخنــد. کننــدگان ب

گردد و بنی امّیه همچون سراِب روانند. ک و سرسبز  با هاشمیان، همه جا پا
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ایـن ابیـات را زَمْخَشـری )ربیـع األبـرار: بـاب66 ]479/3[( از آِن ابوعطـاء افلـح سـندی یـاد 

کـرده اسـت.

خـدا؟ص؟  رسـول  از  گویـا  و  رسـا  بخش هایـی  کتـاب،  همیـن  دهـای 
ّ
مجل البـه الی  در 

کـه برای داللت بر ایـن مطلب کفایت  و موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دیگـر صحابـه می یابیـد 

اسـالم  و  جاهلّیـت  روزگار  در  کدامنـی  پا و  اعتبـار  و  ارج  جایـگاه  از  امویـان  کـه  می کنـد 

کـه همیـن  فروافتاده انـد و در هـر دو دوره، رسـوایی ها و حماقت هایـی از آنـان حکایـت شـده 

کـه چنـان  از آن می دانیـم  پیراسـته  را  مـا رسـول خـدا؟ص؟  پـس  کیـد می نمایـد.  تأ را  مطلـب 

ک و وصـّی  کـه رسـول پـا کیـزه ای یـاد نمایـد  کـی و در شـمار صلب هـای پا صلب هایـی را بـه پا

د! _ در آن هـا جابه جـا شـدند؛ همـان  و کدامنـش امیرالمؤمنیـن علـی _ بـر آن دو و خاندانشـان در پا

یشـه اش اسـتوار و شـاخه هایش در آسـمان اسـت و هـر دم میـوه  می دهـد.  کـه ر کـی  درخـت پا

انسـانی  افتخـارات  از  کـه  نیافتیـم  چیـزی  کانشـان  نیا و  خّطـاب  و  ابوقحافـه  بـرای  وانگهـی 

یـم ایـن دو تـن بـه آن هـا آراسـته نبودنـد. در  کـه یقیـن دار باشـد، چـه رسـد بـه افتخـارات دینـی 

سـخن  ابوقحافـه  آوردن  اسـالم  در بـارۀ   )]434-421/7[  321-312/7 اول:  )چـاپ  کتـاب  همیـن 

کـه خـود عمـر در روزی  گفتیـم. و اّمـا خّطـاب؛ اسـالم نیاوردنـش یقینـی اسـت. در خبـر آمـده 

گفـت: »ای عّبـاس؛ بـه خـدا سـوگند! روزی  کـه عّبـاس، عمـوی پیامبـر؟ص؟ اسـالم آورد، بـه او 

ی  گر و که اسـالم آوردی، مسـلمان شـدنت برای من دوست داشـتنی تر از اسـالم خّطاب بود، ا

اسـالم آورده بود.« )الّسـیرة النبویه تألیف ابن هشـام: 21/4 ]45/4[؛ عیون األثر: 169/2 ]187/2[؛ الشـفا 

بتعریف حقوق المصطفٰی تألیف قاضی: 18/2 ]51/2[(

أنسـاب األشـراف  المثالـب و  کـه در  َبـالُذری بپرسـید  بـی و 
ْ
َکل از  ی  َعّفـان؛ در بـارۀ و اّمـا  و 

گرچـه بـه اجمـال و نـه بـه تفصیـل، آورده انـد. ]239/6[ عباراتـی در بـارۀ حقیقـت ایـن مـرد، 

پیش تـر در همیـن کتـاب )312/2-314؛ 187/3( در بـارۀ آن لقب هـا سـخن گفتیـم و آوردیم 

م ویـژۀ موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هسـتند؛ ولی آن قوم 
ّ
کـه صّدیـق و فـاروق از لقب هـای مسـل
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گاه هماننـد ایـن خبرهـای سـاختگی را  کار بردنـد و آن  ایـن لقب هـا را بـرای ابوبکـر و عمـر بـه 

برساختند.

گـر بـه اطـالق  مـا در بـارۀ حکـم دشـنام بـه صحابـه، سـخن را بـه درازا نمی کشـانیم. اّمـا ا

کار بـر  یم،  ـف بـه انجـام مفـادش بشـمار
ّ
ایـن روایـت تمسـک جوییـم و مخاطبـان آن را مکل

کـه دشـنام های زشـت در میانشـان رایـج بـود و بـه  بیشـینۀ صحابـه دشـوار می گـردد؛ همانـان 

یدند تـا آن جا که  رسـوایی در حـّق یکدیگـر بـد می گفتنـد و با یکدیگر سـخت دشـمنی می ورز

کارشـان بـه نبـرد می کشـید. آیـا همـۀ اینـان ]بـه رو و[ بـا سـوراخ های بینی شـان بـه آتـش  گاه 

درمی افتند؟ من ندانم!

روایـت  ابن یخامـر1 سکسـکی  از  ِضـره: 24/1 ]37/1[(  الّنَ یـاض  )الّر 9. محّب الّدیـن طبـری 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »بارخدایـا! بر ابوبکر درود فرسـت که تو و رسـولت را دوسـت  نمـوده 

بـر  تـو و رسـولت را دوسـت مـی دارد؛ بارخدایـا!  کـه  بـر عمـر درود فرسـت  مـی دارد؛ بارخدایـا! 

که تو و رسـولت را دوسـت می دارد؛ بارخدایا! بر ابوعبیدة بن جّراح درود  عثمان درود فرسـت 

کـه تـو و رسـولت را دوسـت مـی دارد؛ بارخدایـا! بـر عمـرو بن عاص درود فرسـت که تو و  فرسـت 

عـی آورده اسـت.
َ
رسـولت را دوسـت مـی دارد!« ایـن خبـر را ِخل

گاه می نمود  امینی گوید: کاش محّب طبری ما را از سند کامل این حدیث بریده سند آ

تـا شـمار حدیث سـازانش را درمی یافتیـم! کاش پـس از ایـن چهره آرایـی و حقیقت پوشـی، بـه 

یان طبقات  کـه ابن یخامـر سکسـکی کیسـت! از صحابه اسـت یا تابعین و یـا راو مـا می گفـت 

بعد؟ آیا خودش این خبر را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده یا ظاهرآرایی و دورویی نموده اسـت؟ 

ی انسـانی اسـت که هنوز آفریده نشـده اسـت؟ یا این که و

جـای شـگفتی بسـیار اسـت کـه وی نـام کسـی را در ایـن میان حـذف نموده کـه بی تردید 

خـدا و رسـولش را دوسـت مـی دارد و خداونـد و رسـولش نیـز او را دوسـت می دارنـد؛ همچـون 

1. در اصل مأخذ »ابویخامر« است.)غ.(
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کـه بـر پایـۀ خبرهـای صحیـِح بسـیار روایـت شـده از پیامبـر بزرگـوار  موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کتـاب )چـاپ اول: 199/7(  کتـاب )21/3-23( بنگریـد. نیـز در همیـن   چنیـن بـوده اسـت. بـه همیـن 

د، حدیث های فراوان گذشـت که داللـت دارد او محبوب تریِن مردم 
ّ
و صفحـات همیـن مجل

نـزد خـدا و رسـولش؟ص؟ بـوده اسـت. پیـدا اسـت کـه این درجه از دوسـتی میـان او _ سـام اهلل علیه _ 

گونـۀ مطلـق ]چـه در بـارۀ آن  و خـدا و رسـولش دوطرفـه بـوده و ایـن سـخن خـدای تعالـی بـه 

گر خدا را دوسـت  حضـرت و چـه در بـارۀ غیـر ایشـان[ بـر متقابـل بـودن دوسـتی داللـت دارد: »بگـو ا

کنید تا خدا شما را دوست دارد�« ]آل عمران/31[ می دارید، پس مرا پیروی 

کـه در دوسـتِی خـدا و رسـولش تـا پـای جـان  کسـانی دیگـر نیـز بودنـد  در میـان صحابـه 

یـم کـه آن یـاد  می کوشـیدند و آن یـاد شـدگان در روایـت برتـر از اینـان نبوده انـد؛ گرچـه بـر ایـن باور

شـدگان بسـیار فروتر از این فراموش گشـتگان بوده اند. ایشـان کسـانی بودند، همچون سـلمان 

و ابوذر و مقداد و عّمار و عّباس عموی پیامبر؟ص؟ و بسـیاری دیگر همانندان اینان. اّما نوبت 

کنیـزی  دوسـتی بـه نسـل بریده ای رسـید فرزنـد دشـمن نسـل بریده، پسـر زنـی بـه نـام نابغـه، پسـر 

سـیاه و دیوانـه و احمـق کـه ایسـتاده بـول می کرد و فرومایگان با او می آمیختنـد و در یک روز 40 

مـرد بـا وی آمیـزش نمودنـد، پسـر عاصـی، پسـر قّصاب، پسـر شـش مّدعِی پدری اش، کسـی که 

در معرکـۀ نبـرد بـا نشـان دادن تهیگاهـش خـود را رهانیـد، کسـی کـه آمیزنده با همسـر خویش را 

یـد و اعتـراض نکرد، آن َپسـت فرومایـه، آن بی خیِر نکوهیده،  در بسـتر خـود یافـت و غیـرت نورز

ک زاد1، آن دشمن حق و یاور باطل، آن ... ! آن فرورتبۀ ناپا

ی رسـید؛ اّما به آن مردان دین و یگانگان اسـالم و بزرگان اّمت  آری؛ نوبِت دوسـتی به و

کردیم، نرسـید! که یاد  و صالحـان صحابه 
گریــه روا اســت و نــه بــر زاده  گــر ایــن حــال بپایــد و دگرگونــی در آن راه نیابــد، نــه بــر مــرده ای  ا

شــدن نــوزادی، شــادمانی ســزا اســت.

کتـاب  کـه از حقیقـت حـال ابن عاصـی حکایـت دارد، در همیـن  1. تفصیـل ایـن عبارت هـا و بسـیاری عبـارات دیگـر را 
می یابیـد.  )170-120/2(
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ی بود و جز آن خوشایندشـان  آری؛ این خوشـایند سکسـکی یا حدیث سـازان پیش از و

نبـود. در صفحـات زندگـی عمـرو بـن عاصـی و همتایـان چهارگانـه اش، چه بسـیار گواه هایی 

کـه سـازندۀ روایـت بـه آنـان نسـبت داده، داللـت دارد!  کـه بـر دوسـتی خـدا و رسـولش  اسـت 

یـم. گواه هـا را بـه گسـتردگی دانـش پژوهنـدگان وامی گذار گاهـی از ایـن  آ

10. ابن عـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 404/1[ از احمـد بـن محّمـد ضبیعـی، از حسـین 

ک، از ابن عّباس،  بن یوسف، از ابوهاشم اصرم بن حوشب، از قرة بن خالد بصری، از ضّحا

کرده اسـت: »من نخسـتینم؛ ابوبکر دوم؛ عمر سـوم؛ و دیگر  به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت 

کـه اول اسـالم  گرفتنشـان در اسـالم سـنجیده می شـوند، آن  مـردم پـس از مـا بـه لحـاظ پیشـی 

آورده و سـپس فرد پس از او.«

امینـی گویـد: سـیوطی )الآللـئ المصنوعـه: 311/1( ایـن حدیـث را سـاختگی خوانده و مایۀ 

ی را  گویـد: »اصـرم بی اعتبـار اسـت. یحیـی و نادرسـتی اش را اصـرم دانسـته اسـت. ذهبـی 

یخ الکبیر: 56/2[ و مسـلم و نسـائی ]کتـاب الضعفاء  دروغگـو و پلیـد خوانـده اسـت. بخـاری ]التار

و المتروکـون: ص59[ حدیـث او را وانهـاده و مـردود دانسـته اند. داَرُقْطنـی ]الضعفـاء و المتروکـون: 

گفته اسـت: ›در همدان به سـال  ص155[ روایتش را بس زشـت و ناهنجار شـمرده و سـعدی 

202 از او حدیـث نوشـتم و فـردی ضعیـف اسـت.‹ ابن حّبان ]کتاب المجروحیـن: 181/1[ گوید: 

گفتـه اسـت: ›در همـدان از او  یـان ثقـه می بسـت.‹ ابن مدینـی  ›حدیـث می سـاخت و بـه راو

کرده انـد و  گویـد: ›او را رد و رهـا  س 
ّ

کشـیدم.‹ فـال حدیـث نوشـتم و سـپس بـر آن خـط بطـالن 

از مرجئه است.‹«

گویـد: »عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 118/1[ بـرای او  ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 461/1 ]515/1[( 

ی نشـود و جز  ی پیرو گفته اسـت: ›در این حدیث از این راو یاد بن سـعد آورده و  حدیثی از ز

گوید:  با همو شـناخته نشـده و طریقی اسـتوار ندارد.‹ ابن ابی حاتم ]الجرح و الّتعدیل: 336/2[ 

ی را مـردود دانسـته و وانهاده انـد.‹ یحیـی بـن معیـن در بـارۀ او  کـه حدیـث و ›از پـدرم شـنیدم 
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کـرده و ابن مدینـی گفتـه اسـت: ›او را در همـدان دیدیم و پـس از ما حدیث هایی  چـون و چـرا 

کـم و نّقـاش گویند:  ی را بسـیار ضعیـف خوانـده اسـت. حا شـگفت روایـت نمـود.‹ آن گاه، و

ک،  ی از نهشـل، از ضّحا ›حدیث های سـاختگی روایت می نماید.‹ خلیلی گفته اسـت: ›و

از ابن عّبـاس؟امهضر؟ روایـات بـس زشـت و ناهنجـار آورده و پیشـوایان نیـز نخسـت از او روایـت 

کردند و سپس ضعیفش یافتند و او را رّد و رها نمودند.‹« )میزان اإلعتدال: 126/1 ]272/1[(

دمشـق  مدینـة  یـخ  تار در  کـه  چنـان  نشـنیده،  حدیـث  ابن عّبـاس  از  ک  ضّحـا وانگهـی 

کـه ابن عّبـاس  ک روایـت ننمـوده و ایـن را انـکار می کنـد  )142/5( آمـده اسـت. ُشـعبه از ضّحـا

یـخ  ک نـزد مـا ضعیـف اسـت.« )تار گویـد: »ضّحـا را مالقـات نمـوده باشـد. یحیـی بـن سـعید 

)160/5 دمشـق:  مدینـة 

یــخ مدینــة دمشــق: 405/6 ]464/23[( از ابن عّبــاس، بــه نحــو مرفــوع )= از  کر )تار 11. ابن عســا

کــرده اســت: »دوست داشــتنی تریِن خویشــاوندان ســببی ام و فرارتبه تریــن  پیامبــر( روایــت 

کــه دســتاویزش بــه ســوی خــدا از دیگــران نزدیک تــر اســت و رســتگارتریِن  ایشــان نــزد مــن و آن 

گســترۀ  یــد بــه  کاخــی از یــک مروار کــه خداونــد بــه او  بهشــتیان، ابوبکــر اســت. دوم عمــر اســت 

کــه قصرهــای داخلــی و ســرای ها و پرده هــا  1000 فرســنگ در 1000 فرســنگ می بخشــد؛کاخی 

یــد هســتند؛ و  و دیواره هــا و تخت هــا و جام هــا و پرندگانــش نیــز از همــان یــک دانــه مروار

کــه در بهشــت دارای نعمتــی  پیاپــی خرســندی خــدا را دارد. ســوم عثمــان بــن َعّفــان اســت 

کــرد و خداونــد پــاداش عبــادت همــۀ فرشــتگان از آغــاز تــا انجــام را  کــه وصفــش نتوانــم  اســت 

کیســت همچــون علــی  ی!  ی می بخشــد. چهــارم علــی بــن ابی طالــب اســت. آفریــن بــر و بــه و

وزیــر مــن در ...1 و انیــس مــن هنــگام انــدوه و جانشــینم در میــان اّمتــم و او از مــن ]و بــا مــن[ 

کــه خــواه پیــش  کیســت همچــون ابوســفیان؛ همــو  اســت در آن چــه بــدان دعــوت می کنــم. و 

از اســالم آوردنــش و خــواه پــس از آن، همــواره پشــتوانۀ اســالم بــود؟ کیســت همچــون ابوســفیان 

گونه جای خالی نهاده شده است. 1. در اصل مأخذ همین 
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کــه جامــی از یاقــوت ســرخ  کــه چــون از نــزد دارنــدۀ عــرش بــرای حسابرســی بازآیــم، او را بینــم 

پیاپــی  او  ابوسفیان رشــک می بــرم1.  بــه حــال  مــن  بنــوش!‹  مــن؛  گویــد: ›دوســت  و  دارد 

خرسندی خدا را دارد.«

کر بـا ایـن سـخن خـود، بخشـی از حقیقـت را در بـارۀ ایـن  گویـد: حافـظ ابن عسـا امینـی 

روایـت بیـان نمـوده اسـت: »ایـن حدیـث بـس زشـت و نـاروا اسـت.« و چقدر هم زشـت و ناروا  

کـه پیـش و پـس از اسـالم آوردن،  کسـانی شـمرده  کـه ابوسـفیان را در زمـرۀ  اسـت ایـن خبـر 

کـه در نبـرد ُاُحـد، سـرکردۀ مشـرکان بـود و سـپاه احـزاب  گویـا او نبـود  پشـتوانۀ اسـالم بوده انـد! 

را تجهیـز نمـود و بـه نبـرد بـا رسـول خـدا؟ص؟ آورد و بـا نـدای بلنـد رجـز خواند: »ای هبـل؛ نامت 

بلنـد بـاد! ای هبـل؛ نامـت بلنـد بـاد!«

گفتنـد: »ای رسـول خـدا! چـه  را پاسـخ نمی دهیـد؟«  او  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـرا 

یـم  گفـت: »مـا عـّزی دار  گوییـم؟« فرمـود: »گوییـد: ›خداونـد برتـر و بزرگ تـر اسـت.‹« ابوسـفیان 

گفتنـد: »ای رسـول  یـد.« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »چـرا او را پاسـخ نمی دهیـد؟«  و شـما ندار

یـد.‹« )الّسـیرة  خـدا! چـه گوییـم؟« فرمـود: »گوییـد: ›خداونـد مـوالی مـا اسـت و شـما موال ندار
یـخ مدینـة دمشـق: 396/6 ]444/23[؛ عیـون األثـر: 18/2  النبویـه تألیـف ابن هشـام: 45/3 ]99/3[؛ تار

]424/1[؛ الجامع ألحکام القرآن: 234/4 ]151/4[(

ی نازل گشـت »پس  کـه ایـن سـخن خدای تعالـی در بارۀ و گویـا او از پیشـوایان کفـر نبـود 

کفـر و سـتیزه  کـه ]از  کـه آن هـا را هیـچ سـوگند و پیمانـی نیسـت؛ باشـد  کنیـد زیـرا  کارزار  کفـر  بـا پیشـوایان 

یـخ مدینـة  و پیمـان شـکنی[ بازایسـتند�«]توبه/12[. )جامـع البیـان طبـری: 262/10 ]مـج6/ج87/10[؛ تار

بـی: 71/2؛ الـّدّر المنثـور تألیـف 
ْ
َکل دمشـق: 393/6 ]438/23[؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـل تألیـف ابن جـزی 

سـیوطی ]136/4[؛ تفسـیر الخـازن: 218/2 ]208/2[؛ روح المعانـی آلوسـی: 59/10(

کافـر شـدند مالهـای خـود  کـه  گویـا کسـی جـز او مقصـود ایـن سـخن خـدای تعالـی بـود: »آنـان 

گرفت. )ن.( گویا »أغاُر« بوده است و ترجمه بر این اساس صورت  که  1. در متن و مصدر »أعار« آمده 
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یـه از طریـق ابن عّبـاس؛ عبـد  را هزینـه می کننـد تـا ]مـردم را[ از راه خـدا بازدارنـد�« ]انفـال/36[ ابن َمْرَدَو

بن حمید و ابن جریر و ابوشـیخ از طریق مجاهد؛ همان ها و دیگران از طریق سـعید بن جبیر؛ 

ابن جریـر و ابن ُمنـذر و ابن ابی حاتـم و ابوشـیخ از طریـق حکـم بـن عتیبـه، ایـن خبـر را روایـت 

یـخ مدینـة دمشـق: 393/6 ]438/23[؛  نموده انـد. )جامـع البیـان طبـری: 159/9 ]مـج6/ج244/9[؛ تار

الخـازن:  تفسـیر  ابن َکثیـر: 308/2؛  تفسـیر  الکبیـر: 379/4 ]160/15[؛  الّتفسـیر  الکّشـاف: 13/2 ]219/2[؛ 

192/2 ]184/2[؛ فتـح القدیـر شـوکانی: 293/2 ]307/2[؛ روح المعانـی آلوسـی: 204/9(

گر  کافر شدند بگو: ا که  کسانی  گفتار خدای تعالی نبودند: »به  گویا او و یارانش مقصود این 

گـر ]بـه روش خـود و جنـگ و فتنه انگیـزی[  بازایسـتند، آنـان را آنچـه گذشـته بخشـوده و آمرزیـده می شـود و ا

کـه بـر پیشـینیان گذشـت�«]انفال/38[ )تفسـیر  بازگردنـد پـس همـان روش و نهـاد ]در هـم شکسـتن[ اسـت 

َخفاجی حاشـیۀ تفسـیر خازن: 193/2 ]103/2[؛ روح المعانی تألیف آلوسـی: 206/9(

کـه همـراه گروهـی از مـردان قریـش شـد و نـزد ابوطالـب رفتند و بـه او گفتند:  گویـا او نبـود 

»بـرادرزاده ات خدایـان مـا را دشـنام داده و دیـن مـا را عیـب گفتـه و خـرد ما را سـبک شـمرده و 

گـذار ]و مانـع  گمـراه دانسـته اسـت. پـس یـا او را بـازدار و یـا میـان مـا و او را بـاز   پدرانمـان را 

نشو [ ... !« )الّسیرة الّنبوّیه تألیف ابن هشام: 277/1؛ 26/2 ]283/1؛ 58/2[(

که رأی ابوجهل را پذیرفتند تا از هر قبیله،  گویا او یکی از جمع شـدگان در دار الّندوه نبود 

جوانـی  نیرومنـد و نـژاده و برگزیـده، برگیرنـد و هـر یـک را شمشـیری ُبرنـده دهنـد تا به سـوی رسـول 

خـدا رونـد و همچـون ضربـت یـک مـرد بـر او ضربه زننـد و به قتلش رسـانند. )الّسـیرة الّنبوّیـه تألیف 

ابن هشـام:94/2 ]126/2[(

کـه در نبـرد ُاُحـد 40 اوقیـه ]طـال[ _ هـر اوقیـه برابـر بـا 42 مثقـال بـوده _ بـرای  گویـا او نبـود 

مشـرکان هزینـه نمـود.

کن بودنـــد، اجیـــر  کـــوه ُحبشـــی1 ســـا کنـــار  کـــه  کـــه 2000 مـــرد از بنی ِکنانـــه را  گویـــا او نبـــود 

که برخی  کنار آن را احابیش می گفتند. این واژه به معنای َحبشـیان نیسـت، چنان  گردآمدگان  که  1. کوهی نزدیک مّکه 
کرده اند.)م.( گمان 
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نمـــود تـــا بـــا آنـــان در برابـــر رســـول خـــدا؟ص؟ بجنگـــد؛ و ایـــن افـــزون بـــر دیگـــر مـــردم عربـــی بـــود 

کـــه در ســـپاه خویـــش جـــای داد. )جامـــع البیـــان طبـــری: 159/9 و 160 ]مـــج6/ج244/9[؛ الکّشـــاف: 
13/2 ]219/2[؛ الّتفســـیر الکبیـــر رازی: 397/4 ]160/15[؛ تفســـیر الخـــازن: 192/2 ]184/2[؛ روح المعانـــی 

آلوســـی: 204/9(

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز ُاُحـد، در نماز صبح و پـس از رکعت دوم، چنین  گویـا او نبـود 
لعنـش نمـود: »بارخدایـا! ابوسـفیان و صفـوان بـن امّیه و حارث بن هشـام را لعن فرما!«1

کس را یارای رّد و  که هیچ  که رسول خدا در هفت جای او را لعن نمود  گویا همو نبود  و 

که در حال برون شدن از مّکه و در راه طائف، رسول خدا؟ص؟ را  نپذیرفتنش نیست: _ روزی 

 دید که می رفت تا مردم ثقیف را به اسالم فراخواَند. پس او را بد گفت و دشنام و ناسزایش داد 

ی بتـازد. پـس خـدا و  بـر و بـا قهـر و خشـم  تـا  و دروغگویـش شـمرد و بیمـش داد و خواسـت 

گردانـده شـد. از پیامبـر دور  و  را لعـن نمودنـد  او  رسـولش 

اّمـا ابوسـفیان آن  گرفـت؛  کارواِن آمـده از شـام قـرار  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در راه  _ روزی 

کاروان را بـه راه دیگـر و از کنـار سـاحل ُبـرد؛ پـس مسـلمانان بـدان دسـت نیافتند و رسـول خدا 

او را لعن و نفرین نمود و نبرد بدر نیز به همین سبب صورت پذیرفت.

کوه و رسول خدا؟ص؟ بر فراز آن بود و وی بارها ندا داد: »ای  که وی در دامنۀ  _ روز ُاُحد 

ُهبل؛ نامت بلند باد!« پس رسول خدا؟ص؟ ده بار او را لعن نمود و مسلمانان نیز لعنش کردند.

کـه احـزاب و مـردم غطفـان و یهودیـان را ]بـه سـوی مدینـه[ آورد و رسـول خـدا او  _ روزی 

را لعـن و نفریـن نمـود.

شـوکانی  األوطـار  نیـل  در  کـه  چنـان   )]212/5[ )الّسـنن  ِترِمـذی  ]مـج3/ج88/4[(.   58/4( طبـری  البیـان  جامـع   .1
یلعـی )نصـب الّرایـه: 129/2(؛ بخـاری )بخـش مغازی از صحیـح البخـاری: 582/2 ]1493/4[(؛ و  )389/2( آمـده؛ ز
که البّته برای حفظ شـأن و جایگاه ابوسـفیان،  همو )بخش تفسـیر از صحیح البخاری ]1661/4[( این خبر را آورده اند 

کـه از کسـی نـام بـرده  باشـد! عبارتـش چنیـن اسـت:»فالن و فـالن را.« بـی آن 
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کـه ابوسـفیان همـراه قریـش آمـد و رسـول خـدا؟ص؟ را از حرکـت بـه سـوی مسـجد  _ روزی 

کـه بـه قربانـگاه خـود  الحـرام بازداشـتند و شـتران نـگاه داری شـده بـرای قربانـی را نگذاشـتند 

یـداد در روز حدیبّیـه رخ داد؛ پـس رسـول خـدا؟ص؟ او و فرماندهـان و پیـروان را  برسـند. ایـن رو

لعـن نمـود و فرمـود: »همـۀ آنـان ملعوننـد و هیچ یک از ایشـان ایمان نمـی آوَرد.« برخی گفتند: 

کـه هیـچ یـک از اینـان اسـالم آورنـد؟ پـس چگونـه لعـن  »ای رسـول خـدا! آیـا امیـد نمـی رود 

کدام از فرماندهان  می شـوند؟« فرمود: »این لعنت به هیچ یک از پیروان نمی رسـد؛ اّما هیچ 

رستگار نخواهد شد.«

_ روز شتر سرخ.1

گردنه ای در کمین رسـول خدا؟ص؟ نشسـتند تا شـترش را رم دهند؛ و آنان  که در  _ روزی 

12 مرد، از جمله ابوسـفیان، بودند.

این هفت جای را سبط پیامبر، امام حسن _ سام اهلل علیه _ برشمرده است.

کـه بـر خانه هـای مهاجـران بنی جحش بن رئاب، از آن پـس که آنان هجرت  گویـا او نبـود 

کردنـد، چنـگ انداخـت و آن را بـه عمرو بن علقمه فروخت. در این زمینه سـروده اند:
که عاقبتش پشیمانی است. ابوسفیان را از رفتاری خبر ده 

خانۀ عموزاده ات را فروختی تا ضرر و زیان خود را با بهای آن بپردازی.

که با سخت ترین قسمش به خدای پروردگار مردم سوگند خورد. و نیز خانۀ هم قسمتان 

گردن خود آویختی! کبوتر آن را به  که چون طوق  با این رسوایی همراه شو؛ همراه شو؛ 

)سیره ابن هشام: 117/2 ]145/2[(

گفته است: که در آن  که در روز ُاُحد قصیدۀ بائّیه را سرود  گویا او نبود 
بــا آنــان می جنگــم و ]خانــدان[ غالــب ]بــن فهــر و قریشــیان[ را بــه یــاری فرامی خوانــم و بــا 

نیــروی ســخت آنــان را از خــود دور می کنــم.

د )198/10-199( بنگرید.)غ.(
ّ
1. به همین مجل
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کشــتگانتان  گریســتن و نالیــدن بــر  گــوش فرامــده و از  کــن و بــه ســخن نکوهشــگران  گریــه 

خســته مشــو!

کــه از اشــکت بــه آنــان نصیــب  کشــته شــدند و ســزا اســت  کــه از پــی او  ــر پــدرت و برادرانــش  ب

رســانی.

کشتم. آتش درونم فرونشست؛ زیرا همۀ اشراف بنی نّجار را 

گرفته شده1 را که در نبرد نترس و بی هراس بود. کریم و به سروری  و نیز از هاشم، سروری 

کشتن اینان فرونمی نشاندم، همواره قلبم دارای جراحت و سوز بود. گر آتش درونم را با  ا

کاری  کــه زخم هــای  کســانی بودنــد  کــه آن جابیــب2 از میــان ایشــان،  پــس بازگشــتند در حالــی 

از نیزه داشتند؛ برخی شان خونش روان بود و بعضی شان اندوهگین.

کــه خونشــان بــا ایشــان برابــر نبــود و خصلت هاشــان  کســانی ایــن نیزه هــا را بــر آنــان نشــاندند 

بــا آنــان شــباهت نداشــت.

کـه بـا ُبن نیزه اش به گوشـۀ دهـان حمزة بن عبدالمّطلـب می زد و می گفت:  گویـا او نبـود 

کنندۀ پیوند خانوادگی؛ بچش!« )الّسـیرة الّنبوّیه تألیف ابن هشـام: 44/3 ]99/3[( »ای قطع 

کـه بـر سـر آن بـا  کوبیـد و گفـت: »ای ابوعمـاره! چیـزی  کـه بـر قبـر حمـزه لگـد  گویـا او نبـود 

کـه بـا آن بـازی می کننـد.«  شمشـیر یکدیگـر را می زدیـم، امـروز در دسـت جوانـکان مـا افتـاده 

)شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 51/4 ]136/16[(

گفـت:  ی حسـد ُبـرد و  کـه مـردم را در پـی رسـول خـدا؟ص؟ روان دیـد و بـر و گویـا او نبـود 

گردمـی آوردم!« سـپس رسـول خـدا؟ص؟ بـر سـینه اش  »کاش بـار دیگـر مـردم را بـر ضـّد ایـن مـرد 

کوبیـد و فرمـود: »آن گاه، خداونـد خـوارت سـازد!« )اإلصابـه: 179/2(

کـه بـر تخـت خالفت نشسـت، گفـت: »خالفت پس  کـه بـه عثمـان، آن گاه  گویـا او نبـود 

گـردش درآور و بنی امّیـه را  از تیـم و عـدی بـه سـوی تـو روان شـد؛ پـس آن را همچـون تـوپ بـه 

1. مقصود سرورمان حمزة بن عبدالمّطلب است.

کـه در ایـن جـا برابـر بـا توضیـح محقـق سـیرۀ ابـن هشـام، بـه معنـاِی ازار خشـن اسـت. )ن.([  2. ]در متـن »جالبیـب« آمـده 
گونـه می نامیدنـد. گرونـدگان بـه پیامبـر؟ص؟ را ایـن  کافـران مّکـه 
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یاسـت نیسـت. و من ندانم  کـه ایـن چیـزی جز سـلطنت و ر میخ هـای ]نـگاه دارنـدۀ[ آن سـاز؛ 

کـه بهشـت و دوزخ چیسـت!« بـه همیـن کتـاب )278/8( بنگریـد.

کسـی دیگـر  کـه پـس از نابینـا شـدنش، نـزد عثمـان درآمـد و پرسـید: »آیـا  گویـا او نبـود 

گـردان  کار را همچـون روزگار جاهلّیـت  گفـت: »بارخدایـا!  گفتنـد: »نـه.«  ایـن جـا هسـت؟« 

یـخ  گـردان!« )تار کمیـت زورمدارانـه سـاز و میخ هـای زمیـن را از آِن بنی امّیـه  و حکمرانـی را حا

)]471/23[  407/6 دمشـق:  مدینـة 

شناسـاْند:  چنیـن  را  ی  و یـه،  معاو بـه  نامـه اش  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  نبـود  او  گویـا 

البالغـه:  نهـج  ابن ابی الحدیـد )شـرح  کننـده.«  از شـما اسـت تکذیـب  و  مـا اسـت پیامبـر؛  »از 

کـه دشـمن رسـول خـدا  گفتـه اسـت: »مقصـود ابوسـفیان بـن حـرب اسـت   )]196/15[ 452/3

اوبـود.« برضـّد  مـردم  وبرانگیزنـدۀ  ی  و وتکذیب کننـدۀ 

ی  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نامـۀ خویـش بـه محّمـد بـن ابی بکـر، در بـارۀ و گویـا او نبـود 

یـه، آن بـدکار فرزنـد بـدکار را خوانـدم.« نوشـت: »نامـۀ معاو

کــرد:  ــاد  ــه، چنینــش ی ی ی، معاو ــد و ــه فرزن کــه امیرالمؤمنیــن در نامــه اش ب ــا او نبــود  گوی

ی، از پیامبــر  ک؟ع؟ در لعــن نمــودن و »ای زادۀ صخــر؛ ای زادۀ آن لعنــت شــده!« امــام پــا

کــه  گــون شــنیده بــود  گونا کــه خــودش از رســول خــدا؟ص؟ در جای هــای  ی نمــود؛  بزرگــوار پیــرو

او را لعن می کرد.

کـه  گفـت: »ابوسـفیان دشـمن خـدا اسـت  ی  کـه عمـر بـن خّطـاب در بـارۀ و گویـا او نبـود 

کار باشـد. پـس ای  کـه پیمـان و عهدنامـه ای در  ط نمـوده، بـی آن 
ّ
ی مسـل خداونـد مـا را بـر و

یـخ مدینـة دمشـق: 399/6 ]449/23[( گردنـش را بزنـم!« )تار گـذار تـا  رسـول خـدا! مـرا وا

گفـت: »همانـا ابوسـفیان سـتمکاری اش دیرینـه  ی  کـه نیـز عمـر در بـارۀ و گویـا او نبـود 

)180/2 )اإلصابـه:  اسـت.« 
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کتـــاب )251/3-254؛ 278/8-279( شـــرح  کـــه در همیـــن  کســـی نیســـت  گویـــا او همـــان 

ــم. حالـــش را آوردیـ

کسـی  ایـن بـود چکیـدۀ حـال ابوسـفیان در روزگار جاهلّیـت و دورۀ اسـالم. آیـا چنیـن 

روز  ی در  کسـی همچـون و آیـا  بـوده اسـت؟  آوردنـش، پشـتوانۀ دیـن  از اسـالم  پـس  و  پیـش 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از نـزد دارنـدۀ عـرش می آیـد، برایـش سـقایی می کنـد؟ آیـا  گاه  قیامـت، آن 

گر  ی مهّیا گشـته اسـت؟ ا کـه می شناسـیم[ و همانندان و سـطح عـرش بـرای ایـن ابوسـفیان ] 

کـه را در سـاحت آن اسـت، بـدرود بـاد! چنیـن اسـت، پـس عـرش و هـر 

کـه بـه اّدعـای سـازندۀ ایـن روایـت، پـاداش  گزافه گویـی در حـّق عثمـان را ببینیـد  نیـز آن 

عبـادت فرشـتگاِن معصـوم، از آغـاز تـا انجـام، را بـه دسـت آورده و رسـول خـدا؟ص؟ نمی توانـد 

و  نهـم  ـد 
ّ
مجل در  را  زندگینامـه اش  کـه  اسـت  کسـی  همـان  او  و  کنـد!  وصـف  را  او  بهشـت 

کـه  پیـش از آن خواندیـد و بـاور صحابـۀ عـادل را در بـارۀ او و بدعت هایـش دیدیـد و دانسـتید 

ی را هـدر شـمرده اند. پـس ایـن پـاداش و آن بهشـت بـرای چیسـت؟ ایـن  همـۀ ایشـان خـون و

گزافه گویـی و  عظمـت بـرای زادگان آن درخـت وصـف شـده در قـرآن، بـه چـه دلیـل اسـت؟ از 

غلوپـردازی در فضیلت هـا بـه خداونـد پنـاه می بـرم!

]المعجـم  طبرانـی  و  عـی 
َ
ِخل و  ابن َمْنـده  و   ]131/30 دمشـق:  مدینـة  یـخ  ]تار کر  ابن عسـا  .12

الکبیـر: 104/6[ و عقیلـی ]الضعفـاء الکبیـر: 148/4[ از سـهل بـن یوسـف بـن سـهل بـن مالـک، از 

کـه چـون پیامبـر؟ص؟ از حّجـة الـوداع بـه مدینـه بازگشـت، بـر منبـر  پـدرش، از جـّدش آورده انـد 

فـراز آمـد و پـس از سـتایش و  ثنـای خداونـد، فرمـود: »ای مـردم! همانـا ابوبکـر هرگـز مـرا نیـازرده 

ی بشناسـید! ای مـردم! مـن از ابوبکـر و عمـر و عثمـان و  اسـت. پـس ایـن ]فضیلـت[ را بـرای و

علـی و طلحـه و زبیـر و سـعد و عبدالّرحمـان بـن عـوف و مهاجـران نخسـتین خشـنودم. پـس 

یان و پیمان بسـتگان حدیبّیه  این را از آِن ایشـان بشناسـید! ای مردم! به راسـتی خداوند بدر

یـده اسـت. ای مـردم! حرمـت مـرا بـا احترام نهادن بـه یاران و خویشـاوندان و دامادهایم  را آمرز

)121(



131 گانه بازماندۀ پژوهش در بارۀ افتخارات خلفای سه 

کـه خداونـد یکـی از شـما را بـه سـبب سـتم نمـودن بـه آنـان بازخواسـت  حفـظ نماییـد؛ مبـادا 

یـد؛  گناهـان نابخشـودنی اسـت. ای مـردم! زبانتـان را از آزار مسـلمانان بازدار کـه ایـن از   کنـد؛ 

یخ مدینة دمشـق: 127/6  و هـرگاه یکـی از مسـلمانان درگـذرد، در بـارۀ او بـه نیکی یاد کنید!« )تار
]81/21-83[؛ اإلستیعاب: 572/2 ]قسمت دوم/666[(

اسـت:  گفتـه  دوم/667-666[(  ]قسـمت   573/2 )اإلسـتیعاب:  ابن عبدالبـّر  گویـد:  امینـی 

کـه حدیثـش بـس  »حدیـث سـهل بـن مالـک بـر مـدار خالـد بـن عمـرو ُقَرشـّی امـوی می گـردد 

گویـد:  ی پـس از آوردن ایـن خبـر  زشـت و نـاروا اسـت و آن را مـردود دانسـته و وانهاده انـد.« و

کـه از انصـار بـوده؛ و ایـن  گفته انـد  »حدیثـی اسـت بـس زشـت و نـاروا و سـاختگی. در بـارۀ او 

یـان ناشـناخته و ضعیفـاِن شـناخته شـده یافـت  صحیـح نیسـت. در سـند حدیث هایـش راو

می شـوند. ایـن حدیـث بـر مـدار سـهل بـن یوسـف بـن مالـک بـن سـهل، از پـدرش، از جـّدش 

می چرخد و همۀ آنان ناشناخته اند.«

کـــه آن را جـــز از همیـــن طریـــق  گویـــد: »حدیثـــی اســـت عجیـــب و غریـــب  ابن َمْنـــده 

گفتـــه اســـت: »ســـندش ناشـــناخته اســـت و از  نمی شناســـیم.« عقیلـــی ]الّضعفـــاء الکبیـــر: 147/4[ 

کـــه ایـــن حدیـــث را شـــگفت   وی در ایـــن حدیـــث پیـــروی نگـــردد.« شـــگفتا از ایـــن دو حافـــظ 

ــرو  ــد بـــن عمـ ــان آن را از طریـــق خالـ ــه خودشـ کـ ــال آن  ــته اند؛ حـ ــناخته دانسـ ــندش را ناشـ و سـ

کـــه خالـــد  گذشـــت  کتـــاب )48/8 و 49( بـــه نقـــل از پیشـــوایان جـــرح و تعدیـــل  آورده انـــد. در همیـــن 

یـــان ثقـــه نســـبت مـــی داده   دروغگـــو و حدیث ســـاز بـــوده و حدیث هـــای ســـاختگی بـــه راو

و احتجـــاج بـــه خبـــرش روا نیســـت و همـــۀ حدیث هایـــش ســـاختگی و باطـــل اســـت. داَرُقْطنـــی 

)األفراد( یقین ورزیده که خالد بن عمرو تنها راوی این حدیث است.

کتاب )84/8 و 351( سـخنان حافظان  که در همین  نیز آن را سـیف بن عمر روایت نموده 

کـه حدیث سـاز، مـردود و وانهـاده، بی اعتبار، و مّتهـم به کفر بوده  را در بـارۀ او آوردیـم و گفتیـم 

ی نگردد. و همۀ حدیث هایش بس زشـت و ناروا اسـت و در آن مورد از او پیرو
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در طریق هـای ایـن حدیـث، افـرادی ناشـناخته نیز هسـتند؛ از جمله محّمد بن یوسـف 

کـه او  گفتـه اسـت: »دانسـته نیسـت  ی  کـه ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 72/4[ در بـارۀ و مسـمعی 

ی نشـود.« گویـد: »در ایـن حدیـث از او پیـرو کیسـت.« و عقیلـی 

دیگـری علـی بـن محّمد بن یوسـف اسـت کـه ضیاء گفته اسـت: »از وی و اسـتاد روایتش 

حدیثی نیافتم.«

بـن  قنـار  ابی اّیـوب3/  بـن  قنـان  ابی ثـواب2/  بـن  مّنـان  ابی تـراب1/  بـن  حّبـان  دیگـری 

کـه از رجـال الغیـب اسـت و نـام خـود و پدرش ]به درسـتی[ معلوم نیسـت،  ابی اّیـوب4 اسـت 

چه رسد به نشانی و مشّخصات آن دو!

کـه ایـن روایـت را از طریـق علـی بـن محّمـد بـن  اشـتباه شـگفت انگیز طبرانـی آن اسـت 

یوسـف مسـمعی، از سـهل بن یوسـف بن سـهل بن مالک آورده و ضیاء )المختاره( نیز در این 

کـرده اسـت. اّمـا عقیلـی آن را از طریـق محّمـد بـن یوسـف مسـمعی _ پـدِر  ی  زمینـه از او پیـرو

همـان علـی کـه در سـند طبرانـی آمـده _ ، از حّبـان/ رقبـان/ رقنـار/ رمنـان، از خالـد بـن عمرو 

کـه در سـند طبرانـی سـه  امـوی، از سـهل آورده اسـت. طبقـه ]روایـی[ علـی اقتضـا می کنـد 

ی حذف شده باشند! راو

261/4؛  123/3؛  المیـزان:  لسـان  90/2؛  اإلصابـه:  ]72/4[؛   3/1 اإلعتـدال:  میـزان  بـه:  بنگریـد 

�]492/5 301/4؛  ]146/3؛   435/5

13. از ُعبـادة بـن صامـت نقـل شـده اسـت: »بـا رسـول خـدا؟ص؟ خلـوت نمـودم و گفتـم: 

›کـدام یـک از اصحابـت نـزد تـو محبوب ترنـد تـا مـن نیز همان کـس را که تو دوسـت می داری، 

به همان سـان دوسـت دارم؟‹ فرمود: ›ای ُعباده! تا زنده هسـتم، این سـخن را پوشـیده دار!‹ 

1. چنین آمده است در: لسان المیزان )435/5 ]492/5[(�

2. چنین آمده است در: لسان المیزان )123/3 ]146/3[(�

3. چنین آمده است در: اإلصابه )90/2(�

4. چنین آمده است در: لسان المیزان )475/4 ]558/4[(�
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ید.  گفتـم: ›چنیـن می کنـم.‹ فرمـود: ›ابوبکـر؛ سـپس عمر؛ سـپس علـی.‹ آن گاه، سـکوت ورز

گفتـم: ›ای پیامبـر خـدا! سـپس کـه؟‹ فرمـود: ›چـه کسـی تواند پـس از اینان باشـد، مگر زبیر و 

طلحـه و سـعد و ابوعبیـده و معـاذ و ابوطلحـه و ابواّیـوب و خـود تو ای ُعبـاده و ُابّی بن کعب و 

ابـودرداء و ابن مسـعود و ابن عـوف و ابن َعّفـان؛ و سـپس ایـن دسـته از موالـی ]=غیرعرب هـای 

یفـه؟ اینـان یـاران ویـژۀ 
َ

هم پیمـان بـا عرب هـا[: سـلمان و صهیـب و بـالل و سـالم غـالم ابوُحذ

گـر غالمـی  گرامـی و دوست داشـتنی اند، حّتـی ا مـن هسـتند و البّتـه همـۀ اصحابـم نـزد مـن 

گفتـم: ›پیامبـر از حمـزه و جعفـر یـاد  گویـد: »بـه ُعبـاده  حبشـی باشـد.‹« ابوعبـداهلل صنابهـی 

کـردم، آن دو شـهید شـده بودنـد. این پرسـش  کـه ایـن سـؤال را  نکـرد؟‹ ُعبـاده گفـت: ›آن روز 

یـخ  ی آمـده _ صـورت پذیرفـت.‹« )تار کـه در سـخن و در اواخـر عمـر پیامبـر _ یـا عبارتـی دیگـر 

مدینـة دمشـق: 38/5؛ 210/7 ]44/16؛ 193/26[(

کـه از بیـان آن چـه شـناختش  گویـد: آیـا از پیامبـر بـزرگ در شـگفت نمی شـوید  امینـی 

کـه تـا زنـده اسـت، آن را  بـرای اّمـت اهّمّیـت دارد، تـن می زنـد و بـه پرسـنده سـفارش می کنـد 

کـه در اواخـر عمـر خویـش اسـت؟ مگر همو نبود که بنـا به روایت  پوشـیده نـگاه دارد، حـال آن 

گرامی تریـِن مـردان نـزد مـن  ُخَجنـدی، بـه عایشـه فرمـود: »همانـا علـی دوست داشـتنی ترین و 

اسـت.«؟ و نیـز فرمـود: »از مـردان، محبوب تریـن فـرد نزد من علی اسـت.«؟ و نیـز فرمود: »علی 

محبوب تریـن ایشـان نـزد مـن و خـدا اسـت.«؟

علـی  موالمـان  در بـارۀ  پیامبـر  صریـح  سـخنان  و  آیـات  همـه  آن  از  پـس  صحابـه  مگـر 

خبـر  ایـن  مگـر  نمی شـناختند؟  را  خـدا؟ص؟  رسـول  نـزد  مـردم  محبوب تریـِن  امیرالمؤمنیـن، 

صحیـح از عایشـه نرسـیده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ کـس را ندیـدم کـه بیـش از علـی نـزد 

که بیش از همسـِر علی، محبوب  رسـول خدا محبوب باشـد و نیز در همۀ زمین، زنی را نیافتم 

پیامبر باشد.«؟ مگر حافظان این روایت و سخن ُبَرْیده و ُابّی بن کعب را صحیح نشمرده اند: 
»محبوب ترین مردم نزد رسول خدا؟ص؟ از زنان، فاطمه؛ و از مردان، علی بود.«؟1

کتاب )21/3-24( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 
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قـرآن  کـه  ُبـرد؛ همانـان  یـاد  از  را  بـزرگان صحابـۀ خویـش  وانگهـی چـرا رسـول خـدا؟ص؟ 

گشـته و خود آن حضرت؟ص؟ در سـخنان بی شـمار آنان را سـتایش نموده؛  در بارۀ ایشـان نازل 

همچـون عمویـش  عّبـاس و ابـوذر و عّمـار و مقـداد و ابن مسـعود1 و دیگـر هماننـدان آنان؟ چرا 

کشـان نادیده گرفته  ایشـان بـا آن همـه فضیلت هـا و مقـام واال، سهمشـان از دوسـتی پیامبـر پا

گـر نگوییـم: همـۀ  کـه دیگـران _ حتـی بیشـینۀ آن یادشـدگان در ایـن حدیث، ا شـده؛ حـال آن 

آنـان _  در ایـن فضیلت هـا و واالیی هـا بـه ایـن جمـع از بـزرگان صحابـه نزدیک هم نشـوند، جز 

سرور عترت؟

ابـوذر  نـزد رسـول خـدا؟ص؟ محبوب تـر از  آیـا پژوهنـده می توانـد مثـاًل ابوعبیـدۀ قبرکـن را 

کـه در اّمـت محّمـد؟ص؟ از لحـاظ سـیره و رفتـار خـوب و نیکـی  صّدیـق بشـمارد؛ همـان کسـی 

بـه  و عبـادت و پارسـایی و راسـتگویی و سختکوشـی و صـورت ظاهـری و ُخلـق و خـوی، 

ی را از  کـه چـون حاضـر بـود، رسـول خـدا؟ص؟ و کسـی  عیسـی]؟ع؟[ شـباهت داشـت؛ همـان 
میـان صحابـه بـه خویـش نزدیـک می نمـود و چـون غایـب بـود، سـراغش را می گرفـت؟2

ک نهادی  کیزۀ پا که پوسـت میان دو چشـم و بینی رسـول خدا؟ص؟ بود؛ همان پا یا عّمار 

گوشـت و خونـش  کنـده و بـا سـر تـا پایـش و بـا  کـه ایمـان همـۀ وجـودش را تـا سرانگشـتان آ
درآمیختـه و همـراه حـق و حـق همـراه او بـود و بـر مـدار حـق می چرخیـد؟3

گفتن بر پایۀ اّدعا و بدون خردورزی، به خدا پناه می برم! از سخن پرداختن و حدیث 

یـخ مدینـة دمشـق: 173/6 ]296/21[( از طریـق سـعید بـن مسـلمة بـن  کر )تار 14. ابن عسـا

امّیـة بـن هشـام بـن عبدالملـک بـن مـروان اموی، از ابن عمر آورده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ نزد 

گرفتـه بـود و یکـی  کـه دسـت ابوبکـر و عمـر را  مـا درآمـد _ یـا: بـه مسـجد درون شـد _ در حالـی 

که از ابن مسعود در روایت عبادة بن صامت یاد شده است.)م.( گفته نماند  1. نا

کتاب )315/8-326؛ چاپ دوم: 308-319( بنگرید. 2. به همین 

کتاب )20/9-27( بنگرید. 3. به همین 
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گونـه برانگیخته  سـمت راسـتش بـود و دیگـری سـمت چـپ. سـپس فرمـود: ›روز قیامت ایـن 

می شـویم.‹« ایـن روایـت را ِترِمـذی ]الّسـنن: 572/5[ آورده اسـت.

را  روایـت  ایـن  سـند   ]175/6[ دمشـق  مدینـة  یـخ  تار کننـدۀ  تهذیـب  بـدران،  گویـد:  امینـی 

انداختـه تـا عیبـش را بپوشـاند، غافـل از آن کـه یـاد کردن از سـعید بن مسـلمه کفایت می کند! 

کـه در میـزان اإلعتـدال ]158/2[ آمـده، سـند خبـر چنیـن اسـت: از سـعید، از اسـماعیل  چنـان 

گویـد: »در روایـت سـعید  یـخ الکبیـر ]مـج516/3[(  بـن امّیـه، از نافـع، از ابن عمـر. بخـاری )الّتار

بـن مسـلمه، از اسـماعیل بـن امّیـه جـای اشـکال و درنـگ اسـت. او از جعفـر بـن محّمـد، از 

گفتـه اسـت: »حدیـث او بـس  پـدرش، از جـّدش روایت هـای بـس زشـت و نـاروا دارد.« نیـز وی 

زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت.« مـّره هـم وی را ضعیـف شـمرده و یحیـی بـن معیـن بی اعتبـارش 

گفتـه اسـت: »حدیثـش ضعیـف و بـس زشـت  الّتعدیـل: 67/4[  و   خوانـده و ابوحاتـم ]الجـرح 

کار  یابـی بـه  گویـد: »حدیثـش ضعیـف اسـت و بـرای سـنجش و ارز و نـاروا اسـت.« داَرُقْطنـی 

یـخ  گفتـه اسـت: »خطایـش بـزرگ و حدیثـش بـس زشـت و نـاروا اسـت.« )تار آیـد.« ابن حّبـان 
کر: 174/6 ]297/21-299[؛ میـزان اإلعتـدال: 391/1 ]158/2[؛ تهذیـب الّتهذیـب:  مدینـة دمشـق ابن عسـا

)]74/4[  83/4

از  بنی سـلیم،  بـن عبـداهلل مدینـی هم پیمـان  از طریـق حـارث  داَرُقْطنـی  را  همیـن خبـر 

گفتـه  اسـحاق بـن محّمـد فـروی امـوی غـالم عثمـان، از مالـک، از نافـع، از ابن عمـر آورده و 

گویـم: »ابـوداوود،  اسـت: »آن حدیـث صحیـح نیسـت و ایـن حـارث ضعیـف اسـت.« مـن 

گر یحیی بن سـعید هم این حدیث را  اسـحاق اموی را بسـیار سسـت شـمرده و گفته اسـت: ›ا

کـه از آِن مالـک باشـد.‹« نسـائی ]کتـاب الضعفـاء   از مالـک آورده بـود، ]بـاز [ احتمـال نمی رفـت 

اسـت:  گفتـه  داَرُقْطنـی  و  دانسـته  ثقـه  نیـز غیـر  و  وانهـاده  و  مـردود  را  ص54[ وی  المتروکـون:  و 

گفتـه  کرده انـد.« همـو  »ضعیـف اسـت و بخـاری را بـه سـبب روایـت نمـودن از وی، سـرزنش 

گویـد: »او سسـت اسـت و از مالـک حدیث هایـی  اسـت: »البّتـه او را واننهاده انـد.« سـاجی 

روایـت نمـوده کـه تنهـا خـودش راوی آن هـا اسـت.« عقیلـی ]الضعفـاء الکبیـر: 106/1[ گویـد: »وی 
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کم  حدیث هـای بسـیار از مالـک روایـت کـرده که از وی در مورد آن ها پیروی نشـده اسـت.« حا

گویـد: »بـر محّمـد _ یعنـی بخـاری _ عیـب شـمرده اند کـه حدیـث او را روایـت نمـوده؛ در حالـی 

گرفته انـد.« )میـزان اإلعتـدال: 93/1 ]198/1[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 248/1  کـه اسـحاق امـوی را عیـب 

]217/1[؛ لسان المیزان: 154/2 ]195/2[(

از  ْنصـاری، 
َ
أ یـد  ابـی درداء عزیـز1 بـن ز کر از طریـق سـلیمان بـن ِهـالل بـن  15. ابن عسـا

کـه ابوبکـر سـمت راسـتش بـود و عمـر  کـه پیامبـر؟ص؟ را دیـد، حـال آن  پـدرش روایـت نمـوده 

برانگیختـه  و چنیـن  و چنیـن می میریـم  زندگـی می کنیـم  فرمـود: »چنیـن  و  سـمت چپـش؛ 

یـخ مدینـة دمشـق: 246/6 ]205/22[( می شـویم و بـا همیـن حـال درون بهشـت می گردیـم.« )تار

امینـی گویـد: در ایـن سـند دو ایـراد اسـت؛ یکـی اشـتباه و پریشـانی از جانـب سـلیمان؛ 

کـه از او روایـت کنـد نیسـت و در فرهنگ نامه ها هیچ نامی  زیـرا بـالل بـن ابـی درداء را فرزنـدی 

ی بـرده نشـده اسـت. پـس سـند درسـت، چنیـن اسـت: سـلیمان، از بـالل، از پـدرش. در  از و

کـه سـلیمان نـام دارنـد و همگی دروغگـو و حدیث سـاز یا  ایـن طبقـۀ روایـی چنـد تـن هسـتند 

گمنـام  ضعیـف و بی اعتبـار و مـردود و وانهـاده و یـا ناشـناخته و بـس زشـت و ناپذیرفتنـی و 

ی پیامبر؟ص؟ را ندیده  هسـتند. ایراد دوم، اشـتباه از جانب بالل ]بن ابی درداء[ اسـت؛ زیرا و

گویـد: »بـالل بـن ابـی درداء در طبقـۀ پـس از صحابـه قـرار  و از او روایـت نکـرده اسـت. ابوزرعـه 

دارد و بـه سـال 93/92 درگذشـت و در دوران حکومـت یزیـد و پـس از آن، قاضـی دمشـق بـود 

تـا آن گاه کـه عبدالملـک برکنـارش نمـود.« شـاید همین سـخن بتواند شـما را بـه جایگاه او در 

گردد! وثاقـت و دینـداری رهنمـون 

ادا  را  ایشـان  بررسـی در بـارۀ  نیـز حـذف شـده اند و نمی توانیـم حـّق  یـان سـند  راو دیگـر 

که چنین باشد، نه حّقی ثابت می گردد و نه فضیلتی اعتبار می یابد. کنیم. با روایتی 

بن  محّمد  بن  حسن  طریق  از   )]365/13[  224/4 دمشق:  مدینة  یخ  )تار کر  ابن عسا  .16

1. در نسخه ها چنین است؛ اّما نام صحیح ابودرداء _ که معروف است _ ُعَویمر است.
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به  اوس،  بن  شّداد  تا  سند  حذف  با  دمشق،  در  یافته  سکنا  مالکی،  ابهری  ابوعلی  حسن 

کرده است: »ابوبکر رئوف ترین و مهرورزترین، عمر بن خّطاب  نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت 

گرامی ترین و راستگوترین، ابودرداء عابدترین  نیکوترین و عادل ترین، عثمان حیاورزترین و 

کسان در اّمت من هستند.« یه حکیم ترین و بخشنده ترین  و پرهیزکارترین، و معاو

عبــارت عقیلــی ]الضعفــاء الکبیــر: 145/1[ از طریــق بشــیر بــن زاذان، از عمــر بــن صبــح، از 

رکــن، از شــّداد بــن اوس، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(، چنیــن اســت: »ابوبکــر اســتواررأی ترین، 

کســان در اّمــت مــن هســتند.«  یــه حکیم تریــن  عمــر نیکوتریــن، عثمــان حیاورزتریــن، و معاو

)لســان المیــزان: 37/2 ]46/2[(

نیـــز عبـــارت ســـیوطی )الآللـــئ المصنوعـــه: 428/1( بـــه نقـــل از عقیلـــی چنیـــن اســـت: »ابوبکـــر 

حیاورزتریـــن  عثمـــان  کمال یافته تریـــن،  و  نیکوتریـــن  عمـــر  مهرورزتریـــن،  و   اســـتواررأی ترین 

و عادل تریـــن، علـــی وفادارتریـــن و خوشـــرو ترین، عبـــداهلل بـــن مســـعود امیـــن و پیونـــد نـــگاه 

 دارتریـــن، ابـــوذر پارســـاترین و نازک دل تریـــن، ابـــودرداء عادل تریـــن و مهرورزتریـــن، و معاویـــه 

بردبارتریـــن و بخشـــنده ترین کســـان در اّمـــت مـــن هســـتند.«

یـخ مدینـة دمشـق: 586/4[ گفتـه اسـت: »ایـن حدیث  کر ]تار گویـد: حافـظ ابن عسـا امینـی 

یـان ایـن  گاه شـدن از شـرح حـال راو کـه پژوهنـدگان پـس از آ یـم  ضعیـف اسـت.« مـا یقیـن دار

حکـم  نمـوده _  حکـم  کر  ابن عسـا کـه  چنـان   _ آن  ضعـف  نـه  و  بـودن  سـاختگی  بـه  سـند، 

یم: یان خبر را می آور کنون راو می کنند. ا

ی، او را ضعیف شمرده اند. ابن جوزی ] کتاب الضعفاء  _ بشیر بن زاذان. داَرُقْطنی و جز و

یـخ: 88/4[ گفته اسـت: »اعتبار ندارد.«  و المتروکـون: 144/1[ مّتهمـش نمـوده و ابن معیـن ]الّتار

ی را در شـمار ضعیفـان آورده انـد.  سـاجی و ابن جـارود و عقیلـی )الّضعفـاء الکبیـر ]144/1[( و

گفتـه اسـت: »حدیث هایـش نـور نـدارد و خـودش  ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال: 20/2[ 

ضعیـف و غیرثقـه اسـت و از جماعـت ضعیفـان حدیث می گوید و ضعفش آشـکار اسـت.«
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گفته اسـت: »از بشـیر بن زاذان در  ی، پس از آوردن آن حدیث  ابن َحَجر در شـرح حال و

ی نشـود و ایـن خبـر جـز به او شـناخته نیسـت. ابن جـوزی آن گاه که حدیثی  ایـن روایـت پیـرو

ی در مـورد ایـن حدیث نـزد من مّتهم  ی در فضیلـت صحابـه آورده، گفتـه اسـت: ›خـود و از و

کـه  کـرده  اسـت و یـا خـود، آن را سـاخته یـا بـا فریـب از ضعیفـان دیگـر روایـت نمـوده و وانمـود 

گویـد: ›اشـتباه چنـدان بـر  از افـراد ثقـه روایـت می کنـد.‹ ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 192/1[ 

حدیثـش چیـره گشـته کـه احتجـاج بـه آن روا نیسـت.‹« )میزان اإلعتـدال: 152/1 ]328/1[؛ لسـان 
المیـزان: 37/2 ]46/2[(

ــد آورد  گویــد: »خراســان ســه تــن را پدی ــه  ی _ عمــر بــن صبــح ابونعیــم خراســانی. ابن راُهَو

ــن  ــن صفــوان، عمــر ب ــد: جهــم ب ــردازی در همــۀ جهــان هماننــد ندارن کــه در بدعــت و دروغ پ

گویــد: »یحیــی یشــکری، از علــی بــن  یــخ األوســط(  صبــح، و مقاتــل بــن ســلیمان.« بخــاری )التار

کــه می گفــت: ›مــن خطبــۀ پیامبــر؟ص؟ را  کــرد: از عمــر بــن صبــح شــنیدم  جریــر برایــم نقــل 

ســاختم.‹« ابوحاتــم ]الجــرح و التعدیــل: 116/6[ و ابن عــدی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 24/5[ 

گویــد:   ]88/2 المجروحیــن:  ]کتــاب  ابن حّبــان  شــمرده اند.  نــاروا  و  زشــت  بــس  را  حدیثــش 

ــان ثقــه نســبت می دهــد و نوشــتن حدیثــش روا نیســت، مگــر از  ی ــه راو »حدیــث می ســازد و ب

ی مــردود و  گفتــه اســت: »و ی دروغگــو اســت.« و داَرُقْطنــی  گفتــه: »و ی تعجــب.« ازدی  رو

گویــد: »عمــوم روایاتــش هــم از  وانهــاده اســت.« ابن عــدی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 26/5[ 

ی را غیــر ثقــه خوانــده و  لحــاظ متــن و هــم ســند، شایســتۀ روایــت و حفــظ نیســت.« نســائی و

گفتــه اســت: »حدیثــش خالــص و بی عیــب نیســت و آن را  عقیلــی ]الضعفــاء الکبیــر: 175/3[ 

ــد: »حدیث هــای ســاختگی از َقتــاده و مقاتــل روایــت  گوی ــد.« ابونعیــم  چنــدان نقــل نکرده ان

نموده است.« )میزان اإلعتدال: 262/2 ]206/3[؛ تهذیب الّتهذیب: 463/7 ]407/7[(

_ رکـن شـامی. ابن مبـارک او را سسـت دانسـته و یحیـی بی اعتبـارش شـمرده و نسـائی 

مـردود  را  ی  و ص213[  المتروکـون:  و  ]الّضعفـاء  داَرُقْطنـی  و  ص107[  المتروکـون:  و  الضعفـاء   ]کتـاب 
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ی حدیث هـای سـاختگی از مکحـول روایت  گویـد: »و کـم  و وانهـاده دانسـته اند. ابواحمـد حا

کـرده و  ی را رد  کـه حدیـث و نمایـد.« ابن جـارود او را غیـر ثقـه دانسـته و از ابن حّمـاد نقـل شـده 

گـر راهزنـی کنـم، برایـم دوست داشـتنی تر از آن  وانهاده انـد. عبـداهلل بـن مبـارک گویـد: »هرآینـه ا

کـه از عبدالقـّدوس شـامی روایـت نمایـم؛ و عبدالقـّدوس از صـد تـن همچـون رکن بهتر  اسـت 

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی: 436/8؛ میـزان  یـخ مدینـة دمشـق: 327/5 ]196/18-198[؛ تار اسـت.« )تار

اإلعتـدال: 340/1 ]54/2[؛ لسـان المیـزان: 462/2 ]570/2[(

گسـتردگی دانـش پژوهنـدگان  ایـن بـود وضـع سـند روایـت؛ و اّمـا بررسـی متـن آن را بـه 

کتـاب آورده ایـم،  دهـای ایـن 
ّ
کـه از آن چـه بـه تفصیـل در مجل وامی نهیـم؛ بـا ایـن اطمینـان 

که حقیقت روشن با آن ها شناخته خواهد شد. گاهند؛ همان مطالب مفصلی  آ

عبارتی دیگر با سند دیگر

از علی بن عبداهلل، از علی بن احمد، از خلف بن عمرو عکبری، از محّمد بن ابراهیم، از 

ل، از احمــد بــن قاســم بــن مهران، از محّمد بن بشــیر بــن زاذان، از عکرمــه، از ابن عّباس 
ّ

یزیــد خــال

کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »ابوبکــر بهتریــن و پرهیزکارتریــن، عمــر عزیزتریــن   روایــت شــده 

و عادل تریــن، عثمــان گرامی تریــن و حیاورزتریــن، علــی خردمندتریــن و خوشــروترین، ابن مســعود 

معاویــه  و  عابدتریــن،  ابــودرداء  راســتگوترین،  و  پارســاترین  ابــوذر  عادل تریــن،  و  مؤمن تریــن 

بردبارتریــن و بخشــنده ترین کســان در اّمــت مــن هســتند.«

لئ المصنوعه: 428/1( گوید: »در این طریق نیز مجروحین ]=راویان خدشه دار 
ّ

سیوطی )الآل

از لحاظ وثاقت[ وجود دارند و بشیر بن زاذان در سندش آشفتگی پدید آورده است.«

ــاظ  ــری از لح ــروح دیگ ی مج ــچ راو ل هی
ّ

ــال ــد خ ــز  یزی ــند، ج ــن س ــر در ای گ ــم: ا گویی ــا  م

ی را  یــخ: 167/2[ و کفایــت می نمــود. یحیــی بــن معیــن ]الّتار وثاقــت نبــود، بــرای نادرســتی آن 

گفتــه اســت: »مــن ایــن یزیــد را درک نمــودم و او ضعیــف اســت.  دروغگــو شــمرده و ابوســعید 

گفتــه، نزدیــک اســت.« ابــوداوود او را ضعیــف دانســته و داَرُقْطنــی بســیار  و بــه آن  چــه یحیــی 
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گفتــه اســت: »در روایــت،  ضعیفــش خوانــده و ابن عــدی ]الکامــل فــی ضعفــاء الّرجــال: 284/7[ 

چنــدان شــناخته شــده نیســت.« )لســان المیــزان: 293/6 ]359/6[(

کـه پیامبـر؟ص؟ مـردی از اصحابـش بـه نـام سـفینه را  17. از انـس بـن مالـک نقـل شـده 

کـه در میان  همـراه نامـه ای بـه سـوی معـاذ در یمـن فرسـتاد. او در راه بـه حیوانـی درنده برخورد 

کـه از راه بگـذرد و آن درنـده  یـد  جـاده نشسـته و سـینه اش را بـه زمیـن چسـبانده بـود. بیـم ورز

گفـت: »ای درنـده! مـن فرسـتادۀ رسـول خـدا بـه سـوی معـاذ  کنـد. پـس  برخیـزد و آهنـگ او 

انـدازۀ  بـه  و  بـا شـتاب حرکـت نمـود  نامـۀ رسـول خـدا اسـت.« حیـوان درنـده  ایـن  و  هسـتم 

یـد و نعـره ای بـرآورد و از جـاده  یـد و سـپس زیـر لـب غّر مسـافت پرتـاب یـک تیـر، از پیـش او دو

گرفت. سـفینه نامۀ رسـول خدا را نزد معاذ برد و با جواب بازگشـت و دیگر بار به همان  کناره 

کـه از راه بگـذرد. پـس گفت: »ای درنده! من فرسـتادۀ رسـول خدا  یـد  درنـده برخـورد و بیـم ورز

کـه از نـزد معـاذ می آیـم و ایـن پاسـخ نامـۀ رسـول خـدا از معاذ اسـت.« درنده برخاسـت  هسـتم 

گرفـت. چـون سـفینه بازآمـد، رسـول  کنـاره  یـد و از جـاده  و نعـره ای بـرآورد و سـپس زیـر لـب غّر

گفـت؟  ی فرمـود: »می دانیـد آن حیـوان بـار نخسـت چـه  خـدا؟ص؟ را از آن ماجـرا خبـر داد. و

گفـت:  بـار دوم  اّمـا  و  ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی چگونه انـد؟‹  و  پرسـید: ›رسـول خـدا 

›رسـول خدا و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سـلمان و صهیب و بالل را از جانب من سـالم 

یخ مدینة دمشق: 314/3 ]474-473/10[( برسان!‹« )تار

گویـد: هماننـد چنیـن روایتی که نشـانه های نبّوت و ارجمنـدی خلفا و فضیلت  امینـی 

 گروهـی از صحابـه در آن اسـت، بایـد در سـخن ها و زبان هـا بچرخـد و فـراوان در همایش هـا 

کر،  و اجتماعات روایت شـود و از میان پیشـوایان و حافظان حدیث به حافظ شـام، ابن عسـا

ی آن را روایـت نمـوده اسـت! ابن بـدران در جای هـای  کـه تنهـا و اختصـاص نیابـد؛ حـال آن 

کر بیـاورد، ضعیـف اسـت.« بنگریـد بـه:  کـه تنهـا ابن عسـا گفتـه اسـت: »هـر روایتـی  گـون  گونا

یـخ مدینـة دمشـق: 236/4؛ 183/5 و 184. البّتـه در خـود ایـن روایـت نیـز نشـانه های سـاختگی  تار

بـودن آشـکار اسـت، چنـان که پوشـیده نباشـد.
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کـه ایشـان را دو بـار نـام بـرد و بـه ترتیـب  ایـن درنـده چـه نیـک بـا خلفـا آشـنا بـود؛ چنـدان 

کـه  گویـا پـاره ای از علـم غیـب بـه درنـدگان آموختـه شـده بـود  خالفتشـان بـه آنـان سـالم داد! 

جانشـینان پیامبـر؟ص؟ را پیـش از خالفـت یافتـن می شـناختند و حّتـی بـا کسـانی از صحابـه 

کـه با افـرادی که در شـکوه و عظمت  کـه جایگاهـی واال نداشـتند، نیـز آشـنا بودنـد؛ همچنـان 

همنشـینی بـا پیامبـر در قلـه قـرار داشـتند، آشـنا نبودنـد و نـام ایشـان را در ردیـف سـالم داده 

شـدگان نیاوردند؛ اّما به دسـتۀ فرودسـت موالیان ]= غیرعرب های هم پیمان با مردم عرب[، 

نزدیکـی جسـتند! آیـا تراوش هـای جهـان غیـب چنیـن اسـت یـا خـود درنـدگان کورکورانـه گام 

برداشـتند و یـا همـۀ این هـا جنایـت غلـّوورزی در فضیلت هـا اسـت؟

ْنصاری 
َ
یـخ مدینـة دمشـق: 58/2 ]483/5[( از طریـق احمـد بـن محّمد أ کر )تار 18. ابن عسـا

جبیلـی1، از ابن عمـر روایـت نموده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: ›چون روز قیامت فرارسـد، 

کـه نـزد خداوند حّقـی دارد، بیایـد!”‹ گفتیم:  ندادهنـده ای از میانـۀ عـرش بانـگ می زند:“هـر 

کـه دوسـتار ابوبکـر  کـه بـر خـدا حّقـی داشـته باشـد؟‹ فرمـود: ›هـر  کیسـت   ›ای رسـول خـدا! 

کس را بر آنان برتر نشمارد.”‹« و عمر و عثمان باشد و هیچ 

گفتــه اســت: »ایــن حدیــث بــس عجیــب و غریــب اســت  کر  گویــد: ابن عســا  امینــی 

و مسؤولّیتش بر دوش احمد بن محّمد جبیلی است.«

گفتـه  و  آورده  را  جبیلـی  ْنصـاری 
َ
أ حـال  شـرح   )]155/1[  73/1 اإلعتـدال:  )میـزان  ذهبـی 

زیـد و ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 141/1[ و برخـی دیگر 
ُ
گ اسـت: »ثقـه نبـود و در جزیـره سـکنا 

گویـد: »ایـن حدیـث بـس  او را سسـت شـمرده اند.« ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 302/1 ]331/1[( 

زشـت و نـاروا اسـت.«

کـه  گـواه باطـل بـودن آن اسـت. چنـان  کـه می بینیـد، متـن ایـن حدیـث بهتریـن  چنـان 

کتـاب و سـّنت دور کـه از   در حدیـث چهـارم بـه تفصیـل آوردیـم، ایـن تنهـا رأی ابن عمـر اسـت 

کوبید.  و جداافتاده است و باید آن را بر دیوار 

1. در لسان المیزان »حنبلی« آمده است.
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بـن  محّمـد  بـن  ابراهیـم  طریـق  از   )]112/7[  251/2 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا  .19

احمـد قرمیسـینی، از انـس بـن مالـک، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت کرده اسـت: »هر که 

دوسـت مـی دارد بـه ابراهیـم؟ع؟ در دوسـتی اش ]بـا خدا[ نظر کنـد، به ابوبکـر در نرم خویی اش 

کنـد، بـه عمـر بـن خّطـاب در  کـه دوسـت مـی دارد بـه نـوح در سرسـختی اش نظـر  بنگـرد؛ هـر 

کنـد، بـه عثمـان در  یـس در واالیـی اش نظـر  کـه دوسـت مـی دارد بـه ادر دلیـری اش بنگـرد؛ هـر 

مهـرورزی اش بنگـرد؛ هـر که دوسـت مـی دارد به یحیی بن زکرّیا در سختکوشـی اش نظر کند، 
کـی اش بنگـرد.«1 بـه علـی بـن ابی طالـب در پا

کر گوید: »این حدیث یکسـره نادر و دور از صّحت اسـت و در سـندش گروهی  ابن عسـا

کـرد؛ و  کـه وضعشـان ناشـناخته و حالشـان نامعلـوم اسـت و بـه ایشـان اعتمـاد نتـوان  هسـتند 

بیش از ضعیف بودن، به ساختگی بودن نزدیک است.«

را  روایـت  ایـن  سـند  دمشـق،  مدینـة  یـخ  تار کننـدۀ  تهذیـب  ابن بـدران،  گویـد:  امینـی 

کـه در لسـان المیـزان )317/4 ]364/4[( آمـده، سـند چنین اسـت:  حـذف نمـوده اسـت. چنـان 

قرمیسـینی، از عمـر بـن علـی بـن سـعید، از یونـس، از محّمـد بـن قاسـم، از ابو َیْعلـٰی، از محّمد 

گفتـه اسـت: ›ایـن اسـت سـند  گویـد: »عقبـه  بـن بـّکار، از ابن ابی ثابـت بنانـی، از انـس. همـو 

گویـد:   )]214/3[  266/2 اإلعتـدال:  )میـزان  ذهبـی  ناشـناخته اند.‹«  ی اش  راو چنـد  کـه  عمـر 

یـک بـرای خبـری ناصحیـح.« »سـندی اسـت تار

یحانی  20. از عمـر بـن عبدالمجیـد میانشـی، از مسـلمه، از ابوسـعد2 محّمـد بن سـعید ر

یسـت _ ، از ابودنیـا  کـه 130 سـال ز یسـت _ ، از ابوسـالم عبـداهلل بـن سـالم _  کـه 120 سـال ز  _

محّمـد3 بـن اشـج، از علـی بـن ابی طالـب، بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: 

»عرش برافراشته نشده، مگر با دوستِی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ... .«

کـرد[ بـه جـای یونـس، یوسـف بـن حسـن  ـف یـاد خواهـد 
ّ
کـه اندکـی بعـد جنـاب مؤل یـان حدیـث  1. در آن ]در شـمار راو

بغـدادی؛ و بـه جـای ابن ابی ثابـت »پـدرم، از ثابـت« آمـده اسـت.)غ.(

2. در لسان المیزان »ابوسعید« آمده است.)غ.(

که به اشتباه محّمد آمده است. 3. نام وی عثمان است 

)133(
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گفتـه اسـت: »حدیثـی  بـا همیـن طریـق آورده،  کـه آن را  ابن َسـْمعانی در بـارۀ حدیثـی 

)]188/3[  155/3 المیـزان:  )لسـان  ناشـناخته اند.«  یانـش  راو و  باطـل  اسـت 

کـه  گویـد: »ابوالدنیـا اشـّج، دروغگویـی اسـت ناشـناخته  ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 33/3[ 

گویـد: »بـا کم شـرمی، بـا فاصلـۀ 300 سـال از  کـردن پرداخـت1�«2 همـو  از راه رسـید و بـه روایـت 

گشـته و حدیث شناسـان  ی روایـت نمـوده و بدیـن سـبب، رسـوا  علـی بـن ابی طالـب ؟ضر؟ از و

اسـتوار  را  سـخنش  حدیـث،  نقـل  »دانشـوران  گویـد:  خطیـب  شـمرده اند.«  دروغگـو  را  ی  و

حدیثـش  بـودن  باطـل  و  او  در بـارۀ  حافظـان  و  درگذشـت   327 سـال  بـه  ی  و نمی شـمرند. 

سخنان فراوان دارند.« بنگرید به: لسان المیزان: 140-134/4 ]156/4[

21. عقیلـی )الّضعفـاء الکبیـر ]180/3[(، از طریـق ُمقـری، از عمر بن عبید بصری ابوحفص 

خّزاز، از سـهیل بن ذکوان مدنی، از پدرش، از ابوهریره؟ضر؟، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت 

گاه عمـر و سـپس عثمـان  ابوبکـر و آن  از پیامبـرش،  اّمـت پـس  کـرده اسـت: »برترینـان ایـن 

هستند.«

امینـی گویـد: ابوحاتـم ]الجـرح و التعدیل: 123/6[ عمر بن عبید را ضعیف شـمرده اسـت. 

گفته انـد،  )میـزان اإلعتـدال: 265/2 ]212/3[(3  ]الثقـات: 441/8[ و ذهبـی  ابن حّبـان  کـه  چنـان 

یـخ:  کـه دوری بـه نقـل از ابن معیـن ]الّتار ی شـراب فروش بـود. نیـز در ایـن سـند، سـهیل آمـده  و

گویـد: »سـهیل و عـالء بـن عبدالّرحمـان حدیثـی تقریبـًا یکسـان ]در بی اعتبـاری[   ]262/3

ی پرهیز می کنند؛  دارنـد و روایتشـان حّجـت نیسـت. کارشناسـان حدیث همواره از روایـت و

او  جـز  نـدارد.‹  ›اعتبـار  گفـت:  پرسـیدند؛  ی  و در بـارۀ  مـّره  از  اسـت.  ضعیـف  حدیثـش  و 

اب ُطُرقـّی« آمـده کـه واژۀ دوم معنـای روشـنی نـدارد و مـا آن را بـا توجـه بـه آن چـه در میـزان االعتدال و لسـان 
ّ

1. در متـن »کـذ
المیـزان آمـده، ایـن گونه ترجمه کردیـم. )ن.( 

گوینـد، پرنـده ای اسـت  کـه او را ابن ابی دنیـا نیـز  2. در میـزان اإلعتـدال و لسـان المیـزان چنیـن آمـده اسـت:»ابودنیا اشـج 
]سـرگردان[ کـه بـر مـردم بغـداد فـرود آمـد.«)غ.(

3. بنگرید به: لسان المیزان: 316/4 ]363/4[�
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گرفته اسـت.‹« ابوحاتم  کـه وضعـش تغییـر یابد، مالک از او حدیث فرا گفته انـد: ›پیـش از آن 

گفتـه اسـت: »حدیثـش نوشـته شـود؛ اّمـا بـه آن احتجـاج نگـردد.«  ]الجـرح و الّتعدیـل: 246/4[ 

عقیلـی  می کنـد.«  خطـا  ی  »و اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  او  از   )]417/6[ )الّثقـات  ابن حبـان 

کـم و بیـش صالـح اسـت؛ اّمـا در او  ی  کـرده اسـت: »و ]الضعفـاء الکبیـر: 155/2[ از یحیـی نقـل 

سسـتی راه دارد.« )میـزان اإلعتـدال: 432/1 ]243/2[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 264/4 ]231/4[(

22. قاضـی ابویوسـف )اآلثـار: ص207( از ابوحنیفـه نقـل کرده که مـردی نزد علی؟ضر؟ آمد و 

گفـت: »آیـا پیامبـر؟ص؟ را دیـده ای؟« پاسـخ  گفـت: »کسـی را بهتـر از تـو ندیـده ام.« علـی بـه وی 

گر می گفتی  داد: »نـه.« پرسـید: »آیـا ابوبکـر و عمـر؟امهضر؟ را دیـده ای؟« گفت: »نه.« علـی گفت: »ا

گـر می گفتـی کـه ابوبکـر و عمـر را دیـده ای، تو را  کـه پیامبـر؟ص؟ را دیـده ای، گردنـت را مـی زدم؛ و ا

ک می دادم!« کیفری دردنا

کتــاب )30/8 و 31  چــاپ  گــر بــه آن چــه در شــرح حــال ابویوســف در همیــن  گویــد: ا امینــی 

روایــت  ایــن  بطــالن  بــرای  آوردن  دلیــل  از  را  بنگریــد، شــما  آوردیــم،   نخســت ]46/8 و 47[( 

کفایت نماید. و همانندهایش 

کـه علـی را  وانگهـی ایـن روایـت بـا احادیـث صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ مخالـف اسـت 

بهتریـن مـردم شـمرده و نیـز ایـن سـخن خـدای سـبحان: »ایشـانند بهتریـن آفریدگان�]بینـه/7[« را 

کتـاب و سـّنت تعـارض  بـه علـی؟ع؟ و شـیعیانش تأویـل نمـوده اسـت.1 پـس ایـن حدیـث بـا 

در بـارۀ  امیرالمؤمنیـن  خـود  نظـر  بـا  نیـز  شـود.  کوبیـده  دیـوار  بـه  کـه  اسـت  شایسـته  و  دارد 

کـه گوید: »در مقایسـه  گـروه، در تناقـض اسـت. او اسـت  خویشـتن هنـگام سـنجیدنش بـا آن 

کـه  بـا آن نخسـتین فـرد از میـان آن هـا، چـه هنـگام شـک و تردیـد در برتـری مـن پیـش آمـد 

کنـون بـا ایـن گونـه نمونه هـا هم تـراز قـرار داده شـوم؟« همو گفته اسـت: »فرزنـد ابوقحافه جامۀ  ا

کـه می دانسـت مـن بـرای خالفـت هماننـد محـور هسـتم  خالفـت را بـر تـن پوشـید، حـال آن 

کتاب )57/2؛ 22/3( بنگرید. 1. به همین 

94/10
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گـون ایـن  گونا دهـای 
ّ
کـه بـا هـم شـبیهند. بـه مجل بـرای آسـیاب.« و نمونه هـای بسـیار دیگـر 

کتـاب بنگریـد.1

23. ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 75/5[ از محّمـد بـن نـوح، از جعفـر بـن محّمـد 

ناقـد، از عّمـار بـن هـارون مسـتملی بصـری، از قزعـة بـن سـوید بصـری، از ابن ابی ملیکـه، از 

کـرده اسـت: »هیـچ ثروتـی بـه انـدازۀ دارایـی  ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

ابوبکـر، مـرا سـود نبخشـید.« در همیـن حدیـث آورده اسـت: »ابوبکـر و عمـر نـزد مـن هماننـد 

هارون هستند نزد موسی.«

همو ]الکامل فی ضعفاء الّرجال: 75/5[ این خبر را از طریق ابن َجِریر طبری، از بشیر بن دحیه، 

از قزعة بن سوید )میزان اإلعتدال: 245/2 ]171/3[؛ لسان المیزان: 23/2 ]29/2[( آورده است.

گویـد:  ی  کـه ابو ُضَریـس در بـارۀ و ل وجـود دارد 
ّ

گویـم: در ایـن سـند، عّمـار مسـتملی دال

گفتـه اسـت: »عمـوم آن چـه  ی را نپسـندید.« ابن عـدی  »از ابن مدینـی در بـارۀ او پرسـیدم؛ و

ی حدیث مـی دزدد.« عقیلی  روایـت نمـوده، شایسـتۀ حفـظ و روایت نیسـت.« همـو گوید: »و

]الضعفـاء الکبیـر: 319/3[ گفتـه اسـت: »موسـی بـن هـارون به من گفت: ›حدیث عّمار ابویاسـر 

»ابوحاتـم  گویـد:   ]256-255/12 بغـداد:  یـخ  ]تار بغـدادی  خطیـب  وانهاده انـد.‹«  و  کـرده  رد  را 

را  ی  ننمـوده اسـت. حدیـث و روایـت  اّمـا  او حدیـث شـنیده،  از  التعدیـل: 394/6[  و  ]الجـرح 

گفتـه اسـت: »بسـا دچـار خطـا می شـد.«  کـرده و وانهاده انـد.« ابن حّبـان ]الثقـات: 518/8[  رد 

)میـزان اإلعتـدال: 245/2 ]171/3[؛ تهذیـب الّتهذیـب: 407/7 ]357/7[(

کــه احمــد حدیثــش را پریشــان  نیــز در ایــن ســند، قزعــه ابومحّمــد بصــری جــای دارد 

ــم  ــرده و وانهــاده باشــند.« ابوحات ک ــه او را رد  ک کســی اســت  گفتــه اســت: »هماننــد  ــده و  خوان

کتـاب  کتـاب )327/1-338( و پـس از آن هـا بنگریـد و نیـز: همیـن  گواه خواهی هـای آن حضـرت؟ع؟ در همیـن  1. بـه 
)94/2 و 96 و 444 و 528؛ 177/3 و 301 و 315؛ 108/7 و 297؛ 132/8؛ 519/9 و 520؛ 40/10 و 136 و 224 و 

389(.)غ.(
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گرچــه می تــوان او را راســتگو دانســت.  گویــد: »چنــدان قــوی نیســت؛  ]الجــرح و التعدیــل: 139/7[ 

یــخ  در نقــل اســتوار نیســت و حدیثــش نوشــته شــود؛ اّمــا بــه آن احتجــاج نگــردد.« بخــاری ]التار

گفتــه اســت: »از ابــوداوود در بــارۀ  گفتــه اســت: »چنــدان اعتبــار نــدارد.« آجــری  الکبیــر: 192/7[ 

گفــت: ›ضعیــف اســت.‹ نیــز بــه عّبــاس َعْنَبــری نامــه نوشــتم و در بــارۀ وی از  قزعــه پرســیدم. 

کــه او ضعیــف اســت.« نســائی ]کتــاب الضعفــاء و المتروکــون: ص203[  او پرســیدم. برایــم نوشــت 

گویــد: »خطایــش   ]216/2 المجروحیــن:  ]کتــاب  ابن حّبــان  اســت.  را ضعیــف خوانــده  او  نیــز 

بســیار و اشــتباهاتش بیــش از حــد بــود. چــون ایــن در روایتــش بســیار رخ داد، حّجــت آوری بــه 

گفتــه اســت: »قــوی نبــود.« ِعْجلــی نیــز او را ضعیــف  ــّزار  گشــت.« ب حدیث هایــش بی اعتبــار 

دانســته اســت. )میــزان اإلعتــدال: 347/2 ]389/3[(

ی را ضعیـف شـمرده و پـس از  کـه ذهبـی و نیـز در سـند طبـری، بشـر بـن دحیـه راه دارد 

ی گفته اسـت: »این دروغ اسـت؛ بشـر کیسـت؟« همو قزعه را  روایـت نمـودن ایـن حدیـث از و

بی اعتبـار دانسـته اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 245/2 ]171/3[؛ لسـان المیـزان: 23/2 ]29/2[(

از  ابواحمـد،  کـم  از طریـق حا أتـی(،  فـی شـرح سـورة هـل  الفتـی  )زیـن  24. حافـظ عاِصمـی 

کوثـر بـن حکیـم همدانـی در حلـب، از اسـحاق  ابومیمـون احمـد بـن محّمـد بـن میمـون بـن 

بـن ابراهیـم بـن اخیـل عبسـی، از میسـر1 بـن اسـماعیل، از کوثر بن حکیـم همدانـی، از نافع، از 

کـرده اسـت: »همانـا رئوف ترین کس بـرای اّمتم،  ابن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

گاه ترین  ابوبکـر؛ بزرگ تریـن و تواناتریـن فـرد در اجـرای حکـم خدا، عمر؛ حیاورزتریـن عثمان؛ آ

یـد  ز میـراث،  علـم  بـه  گاه تریـن  آ ُابـّی؛  قرآن دان تریـن،  و  قرآن  خوان تریـن  بـه قضـاوت، علـی؛ 

بـن ثابـت؛ راسـتگوترین ابـوذر؛ داناتریـن بـه حـالل و حـرام، معـاذ بـن جبـل؛ و بزرگ دانـای ایـن 

اّمـت، عبـداهلل بـن عّبـاس هسـتند. هـر اّمتـی را امینـی اسـت و امیـن ایـن اّمـت، ابوعبیـدۀ 

جـّراح اسـت.«

1. چنیـن آمـده؛ اّمـا صحیـِح آن »بشـر« اسـت. در ایـن جـا، شـناخت درسـت از نادرسـت بـرای مـا مهم نیسـت؛ زیرا بشـر نیز 
همچـون میسـر ناشـناخته و گمنـام اسـت؛ چنـان که در لسـان المیـزان ]26/2[ آمده اسـت.
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کـه هـر یـک از دیگـری نقـل  یانـی ناشـناخته جـای دارنـد  گویـد: در ایـن سـند، راو امینـی 

کوثـر می رسـد؛ و او بـه گفتـۀ ابوزرعـه، ضعیـف اسـت. یحیـی بـن معین  حدیـث می کنـد تـا بـه 

اسـت:  گفتـه   ]156/2 الرجـال:  معرفـة  و  ]العلـل  حنبـل  بـن  احمـد  و  خوانـده  بی اعتبـار  را  او 

ی را  »حدیث هایـش باطـل و بی اعتبارنـد.« داَرُقْطنـی ]الّضعفـاء و المتروکـون: ص332[ و جـز او، و

گویـد: »ضعیـف اسـت و حدیثـش بـس زشـت و ناپذیرفتنـی  ناشـناخته خوانده انـد. نیـز همـو 

اسـت.« جوزجانـی گفتـه اسـت: »نـزد مـن نوشـتن حدیثش روا نیسـت؛ زیرا او مـردود و وانهاده 

گویـد: »عمـوم آن چـه روایـت می کنـد،  اسـت.« ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 78/6[ 

گفتـه اسـت: »از پـدرم در بـارۀ او  بی اعتبـار اسـت.« ابن ابی حاتـم ]الجـرح و التعدیـل: 176/7[ 

گفتـم: ›آیـا او را وانهاده انـد؟‹ پاسـخ داد: ›نـه؛  گفـت: ›حدیثـش ضعیـف اسـت.‹  پرسـیدم. 

ی را ضعیف  ی سـراغ ندارم؛ و او را اعتباری نیسـت.‹« سـاجی نیز و اّما حدیثی درسـت از و

کـم و ابونعیـم گویند:  دانسـته و برقانـی و داَرُقْطنـی حدیثـش را مـردود و وانهـاده شـمرده اند. حا

کـرده اسـت.« عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 11/4[   »حدیث هـای بـس زشـت و ناپذیرفتنـی روایـت 

ی را در شمار ضعیفان آورده اند و ابوالفتح نیز ضعیفش  و دوالبی و ابن جارود و ابن شاهین و

خوانده است. )میزان اإلعتدال: 359/2 ]416/3[؛ لسان المیزان: 491/4 ]579/4[(

کـه  ی ناشـناخته  گروهـی راو 25. حافـظ عاِصمـی )زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة هـل أتـی( از 

بـه علـی بـن یزیـد می رسـند، از ابوسـعد بّقـال، از ابومحجـن روایـت نمـوده کـه رسـول خـدا؟ص؟ 

فرمـود: »همانـا رئوف تریـن مـردم بـرای ایـن اّمـت، ابوبکـر صّدیـق؛ نیرومندتریـن بـرای بـه انجـام 

کار خـدا، عمـر؛ حیاورزتریـن عثمـان؛ داناتریـن بـه قضـاوت، علـی بـن ابی طالـب؛  رسـاندن 

یـد بـن ثابـت؛ داناتریـن بـه شـناخت ناسـخ از منسـوخ، معـاذ  گاه تریـن بـه حسـاب میـراث، ز آ

بـن جبـل؛ و قرآن خوان تریـن و قرآن دان تریـن، ُابـّی بـن کعب هسـتند و هر اّمتی را امینی اسـت 

و امیـن ایـن اّمـت، ابوعبیـدة بـن جـّراح اسـت.«

بـا  کـه  بـن یزیـد اسـت  ایـن سـند، علـی  ی  از آن ناشـناختگان، راو گویـد: پـس  امینـی 
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الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  اسـت.  کفانـی  ا کوفـی  ابوالحسـن  روایـی اش،  طبقـۀ  بـه  عنایـت 

یـان ثقـه حدیث هـای ناروا آورده اسـت.« ابن عدی ]الکامل  209/6[ گویـد: »قـوی نیسـت و از راو

گفتـه اسـت: »حدیث هایـش بـه احادیـث افـراد ثقـه شـباهت نـدارد  فـی ضعفـاء الّرجـال: 212/5[ 

ی نشـود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 395/7 ]346/7[( و از او در عمـوم آن چـه روایـت می کنـد، پیـرو

یـخ: 41/4[  ی دیگـر ابوسـعد بّقـال کوفـی سـعید بـن مرزبـان اعور اسـت. ابن معیـن ]الّتار راو

گویـد: »اعتبـار نـدارد و حدیثـش نوشـته نشـود.« عمـرو بن علـی حدیثش را ضعیـف و مردود و 

گشـته و تدلیـس و دورویـی  گویـد: »باعـث سسـتی حدیـث  وانهـاده دانسـته اسـت. ابوزرعـه 

و  ]الجـرح  ابوحاتـم  و  شـمرده  ناپذیرفتنـی  و  زشـت  بـس  را  حدیثـش  بخـاری  اسـت.«  نمـوده 

گفته اسـت: »به حدیثش احتجاج نشـود.« نسـائی ]کتاب الضعفاء و المتروکون:  التعدیل: 62/4[ 

ی را ضعیف و غیر ثقه و حدیثش را نانوشـتنی شـمرده اسـت. داَرُقْطنی او را مردود  ص127[ و

گفتـه اسـت: »راسـتگو اسـت؛ اّمـا در او ضعـف دیـده می شـود.«  و وانهـاده خوانـده و سـاجی 

گفتـه اسـت: »اشـتباهش  ِعْجلـی ضعیفـش شـمرده و ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 317/1[ 

بسـیار و خطایـش بیـش از حـد اسـت.« )تهذیـب الّتهذیـب: 79/4 ]71/4[( ابن َحَجـر )اإلصابـه: 

گوید: »سعید1 ضعیف است و ابومحجن را درک نکرده است.«  )174/4

ی دائم الخمـر و  کیسـت! و کـه ثقفـی  ی دیگـر، ابومحجـن ثقفـی اسـت؛ و چـه دانـی  راو

یـا  ی را بدیـن سـبب هفـت بـار حـد زد و بـه جزیـره ای در در در باده نوشـی غـرق بـود. عمـر و

ی از آن مرد گریخت. همو اسـت که این شـعر  کـرد. اّمـا و تبعیـدش نمـود و مـردی را همراهـش 

رایـج زبانـزد را سـروده اسـت:
کــه پــس از مرگــم، ریشــه هایش اســتخوان هایم  کنیــد؛ باشــد  ک دفــن  کنــار تــا هــرگاه ُمــردم، مــرا 

را ]از شــراب[ ســیراب ســازد!

که بیم دارم پس از مرگ دیگر طعم باده را نچشم.« مرا در بیابان دفن مکنید؛ 

یـد: یا به  کـه چـه می بینیـد! میـان دو حالت قـرار دار ایـن ابومحجـن اسـت؛ پـس بنگریـد 

1. در اصل مأخذ، ابوسعد است.)غ.(
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گـر فاسـقی بـرای  کـه در آن، ایـن سـخن خـدای تعالـی آمـده اسـت: »ا کنیـد  کتـاب خـدا اسـتناد 

شـما خبـری آورد نیـک بررسـی کنیـد�« ]حجـرات/6[ و یـا بـه خرافـۀ اینان بگرایید که همـۀ صحابه را 

عادل شـمرده اند. »و نیکی و بدی برابر نیسـت�« ]فّصلت/34[ » دوزخیان و بهشـتیان برابر نیسـتند�« 

کسـی اسـت  کـه مؤمـن اسـت همچـون  کسـی  ک یکسـان نیسـتند�« ]مائـده/100[ »آیـا  ]حشـر/20[ » پلیـد و پـا

کـه فاسـق ]و نافرمـان[ اسـت؟! هرگز برابر نیسـتند�« ]سـجده/18[

ی، از  26. حافـظ عاِصمـی )زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة هـل أتـی( بـا سـندش از ابوعلـی َهـَرو

مأمـون، از احمـد بـن سـعد عبـادی، از یزیـد بـن هـارون، از عبداألعلـی بـن مسـافر، از شـعبی، 

از مصطلقـی _ مـردی از بنی مصطلـق _ روایـت نمـوده اسـت: »قـوم مـن، بنی مصطلـق مـرا نـزد 

ی زکات خویش  یابنـد که پـس از وفـات و رسـول خـدا؟ص؟ فرسـتادند تـا پاسـخ ایـن سـؤال را در

کارم پرسـید. پاسـخ دادم: ›قـوم  کـس پردازنـد. علـی بـن ابی طالـب مـرا دیـد و از  بـه چـه  را 

کـه زکاتشـان را پـس از او بـه که  مـن، بنی مصطلـق، مـرا نـزد رسـول خـدا فرسـتاده اند تـا بپرسـند 

کـن!‹« گاه  گفـت، آ گفـت: ›هـرگاه از او پرسـیدی، مـرا از آن چـه بـه تـو  پردازنـد.‹ علـی 

از  کـه پـس  تـا بپرسـند  او را فرسـتاده اند  کـه قومـش  گفـت  نـزد رسـول خـدا رفـت و  ی  و

یـد!« مـرد  کـس پردازنـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »آن را بـه ابوبکـر بپرداز او زکاتشـان را بـه چـه 

ی گفت: »نـزد پیامبر بازگرد  گاه نمـود. علی به و مصطلقـی نـزد علـی آمـد و او را از ایـن پاسـخ آ

گـر ابوبکـر بمیـرد، بـه چـه کـس زکات پردازنـد!« مـرد نزد پیامبر آمـد و همان را  کـه ا و از او بپـرس 

یـد!« مـرد بـه سـراغ علـی آمد و او را از آن پاسـخ خبر  پرسـید. پیامبـر فرمـود: »آن را بـه عمـر بپرداز

کـس دهنـد!«  گـر عمـر بمیـرد، آن را بـه چـه  کـه ا ی بپـرس  گفـت: »بازگـرد و از و داد. علـی بـه او 

یـد!« بـار دیگـر مـرد نـزد علـی آمـد و خبـرش داد. علـی بـه  پیامبـر فرمـود: »آن را بـه عثمـان بپرداز

کـس پردازنـد!« مـرد  کـه پـس از عثمـان زکاتشـان را بـه چـه  ی بپـرس  گفـت: »بازگـرد و از و ی  و

کـه از ایـن پـس بازگـردم.« گفـت: »دیگـر شـرم دارم 

گوید: با من بیایید تا برگی از آن چه در بارۀ راویان سند این روایت آمده، بخوانیم؛  امینی 
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روایتـی کـه خالفـت اسـالمی در نظـر برخـی از بزرگان ایـن گروه، بر پایۀ آن و همانندهایش اسـتوار 

شده است:

الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن عـدی  جویبـاری1.  عبـداهلل  بـن  احمـد  َهـَروی  ابوعلـی   _

177/1[ گویـد: »وی بـرای ابن َکـّرام2 هـر حدیثـی که می خواسـت، می سـاخت و ابن َکـّرام آن ها را 

»وی  گویـد:   ]142/1 المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن حّبـان  می نمـود.«  روایـت  وی  از  کتاب هایـش  در 

که ایشـان  فریبگر و دروغ پردازی از دّجال ها اسـت و هزاران حدیث از پیشـوایان روایت نموده 

هیـچ یـک را بیـان نکرده انـد.« نسـائی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکـون: ص59[ وی را دروغگـو شـمرده 

گویـد: ›بـه  کـه در دروغگویـی او را َمثـل زننـد. بیهقـی  گفتـه اسـت: »از کسـانی اسـت  و ذهبـی 

کـه وی حدیث هایـی سـاختگی بـه رسـول خـدا؟ص؟ بسـته و  نیکـی او را می شناسـم و می دانـم 

کم شـنیدم: ›وی دروغگو و پلید  بیش از 1000 حدیث دروغ به وی نسـبت داده اسـت.‹ از حا

اسـت و در بـارۀ فضیلـت اعمـال روایـات بسـیار سـاخته و روایـت کـردن حدیثـش از هیچ روی 

گفتـه اسـت: ›دروغگـو اسـت و از پیشـوایان، حدیث هـای سـاختگی  جایـز نیسـت.‹ خلیلـی 

کـودن  کـه  نقـل می نمایـد. وی بـرای ابن َکـّرام حدیث هـای سـاختگی جعـل می کـرد و ابن َکـّرام 

بـود، آن هـا را می شـنید و می پذیرفـت.‹ ابوسـعید نّقـاش گوید: ›هیچ کس را نمی شناسـیم که 

بیـش از وی حدیـث سـاخته باشـد.‹« سـخنان دیگـر از ایـن دسـت نیـز در بـارۀ وی گفته شـده 

لـئ المصنوعـه: 21/1 ]39/1 و 
ّ

اسـت. )میـزان اإلعتـدال: 50/1 ]106/1[؛ لسـان المیـزان: 193/1 ]206/1[؛ الآل

کتاب: 214/5( 40[؛ همین 

ــان  ــت. ابن حّب ــرده اس ک ــت  ــاری از او روای ــه جویب ک ی  ــَرو ــلمی َه ــد س ــن احم ــون ب _ مأم

که آن را با نام ستوق می شناسند. ]بنگرید به: معجم البلدان: 191/2[� 1. جویبار از توابع هرات است 

کـه پیـروان و مریدانـی داشـت و بـه سـبب بدعت پیشـگی سـخنش  کّرامیـان بـود  کـّرام ِسِجْسـتانی، سـرکردۀ  2. محّمـد بـن 
که می گفت خدای تعالی جسـم اسـت، اّما نه همچون اجسـام دیگر.  بی اعتبار اسـت. یکی از بدعت هایش آن اسـت 
گر کسـی کـه در باطن کافر باشـد. وی به سـبب بدعت گذاری  نیـز اعتقـاد داشـت کـه ایمـان تنهـا بـه گفتار اسـت، حّتی ا
گشـت و سـپس به بیت المقدس رفت و به سـال 255 در شـام درگذشـت. بنگرید به:  هشـت سـال در نیشـابور حبس 

لسـان المیزان: 400/5.)غ.(
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ــیدم:  ــت: »از او پرس ــه اس گفت ــز  ــمرده و نی ــر ش ــو و فریبگ ــن: 45/3[ او را دروغگ ــاب المجروحی ]کت

کــه از او روایــت  گفتــم: ›هشــام  گفــت: ›بــه ســال 250.‹  ›چــه هنــگام بــه شــام درآمــدی؟‹ 

کــه از او روایــت می کنــم، هشــام بــن عّمــار  گفــت: ›ایــن  می کنــی، بــه ســال 245 درگذشــت.‹ 

یــان ثقــه نســبت داده، ایــن  کــه بــه راو دیگــری اســت.‹ از جملــۀ حدیث هــای ســاختگی اش 

اســت: ... _ پــس وی حدیثــی را یــاد نمــوده اســت. _ از وی نــام بــردم تــا دروغگــو بودنــش روشــن 

گویــد: »پلیــد و حدیث ســاز  گــردد؛ زیــرا نوپایــان در خراســان از وی حدیــث نوشــته اند.« ابونعیــم 

یــان ثقــه همچــون هشــام و ُدَحیــم، حدیث هــای ســاختگی روایــت نمایــد. کســی  اســت و از راو

ــل(  ــم )المدخ ک ــت.« حا ــلمانان اس ــر و مس ــی و پیامب ــدای تعال ــت خ ــزاوار لعن ــون وی س همچ

کــه خداونــد  گفتــه اســت: »احادیثــی از ایــن دســت، بــرای کســی  پــس از آوردن حدیثــی از وی، 

کــه ســاختگی هســتند و بــه  گواهــی می دهنــد  کــرده باشــد، خــود  انــدک معرفتــی بــه وی عطــا 

رســول خــدا؟ص؟ یــا کســانی کــه او گفتــه از ایشــان روایــت نمــوده، بســته شــده اند.« ذهبــی گویــد: 

کــرده اســت.« )میــزان اإلعتــدال: 4/3 ]429/3[؛  گــزاف و مایــۀ رســوایی روایــت  »احادیــث بــس 

لســان المیــزان: 7/5 ]11/5[(

_ احمد بن سعد عبادی. او را نمی شناسم و هیچ نامی از وی در کتاب ها و فرهنگ نامه ها 

نیافته ام.

کوفــی،  _ عبداألعلــی بــن مســافر1 _ صحیــِح آن: ابن ابی مســاور _ ُزْهــری ابومســعود جــّرار 

ی اعتبــار نــدارد.« ابراهیــم  گویــد: »و یــخ: 379/4[  گزیــده در مدائــن. ابن معیــن ]الّتار ســکنا 

ی ثقــه نیســت. علــی بــن  کــه و کــه او دروغگــو اســت. نیــز از ابن معیــن نقــل شــده  افــزوده 

ی را ضعیــف و بی اعتبــار شــمرده و ابن عّمــار موصلــی او را ضعیــف و غیــر حّجــت  مدینــی و

گویــد:  دانســته و ابوزرعــه بســیار ضعیفــش خوانــده اســت. ابوحاتــم ]الجــرح و الّتعدیــل: 26/6[ 

کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن تألیـف  1. در زیـن الفتـی چنیـن آمـده؛ اّمـا در دیگـر مأخذهـا همچـون تهذیـب الّتهذیـب و 
نسـائی »عبداألعلـی بـن ابی مسـاور« آمـده اسـت.)غ.(
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یــخ  »حدیثــش ضعیــف و هماننــد احادیــِث مــردود و وانهــاده شــده اســت.« بخــاری ]التار

ابــوداوود بی اعتبــارش  و  ناپذیرفتنــی دانســته  و  بــس زشــت  را  مــج74/6[ حدیثــش  الکبیــر: 

ــده و نســائی ]کتــاب الضعفــاء و المتروکــون: ص165[ حدیثــش را مــردود و وانهــاده شــمرده و  خوان

در جــای دیگــر او را غیــر ثقــه و غیــر امیــن دانســته اســت. ابن ُنَمْیــر حدیثــش را مــردود و وانهــاده 

گویــد:  کــم ابواحمــد  و داَرُقْطنــی ]الضعفــاء و المتروکــون: ص280[ او را ضعیــف خوانــده اســت. حا

»نــزد دانشــوران حدیــث، قــوی نیســت.« نیــز ســاجی حدیثــش را بــس زشــت و ناپذیرفتنــی 

شــمرده اســت.«

الّتهذیـب:  )تهذیـب  نامعتبـر خوانـده اسـت.  و  را بسـیار ضعیـف  ی  ابونعیـم اصفهانـی و

)]89/6[ 48/6

27. بخـاری )الّتاریـخ الکبیـر: ج4/ق442/2( از اسـحاق بـن ابراهیـم، از عمـرو بـن حـارث 

َزبیـدی، از ابن سـالم، از َزبیـدی روایـت نموده که حمید بن عبـداهلل، از عبدالّرحمان بن عوف، 

از ابن عبدرّبـه، از عاصـم بـن حمیـد نقـل نمود که ابوذر می گفت: »در جسـت وجوی پیامبر؟ص؟ 

در یکـی از باغ هـای مدینـه بـودم کـه دیـدم زیـر نخلـی نشسـته اسـت. بـه وی سـالم دادم. فرمود: 

›چـه چیـز تـو را بـه ایـن جـا کشـاند؟‹ گفتـم: ›دیـدار پیامبـر؟ص؟ .‹ فرمـان داد تا بنشـینم. سـپس 

کنـون مـردی صالـح نـزد مـا می آیـد.‹ پـس ابوبکـر درآمـد و سـالم داد. آن گاه، فرمـود:  فرمـود: ›ا

کنـون مـردی  کنـون مـردی صالـح نـزد مـا می آیـد.‹ سـپس عمـر درآمـد و سـالم داد. فرمـود: ›ا ›ا

صالـح نـزد مـا می آیـد.‹ سـپس عثمـان بـن َعّفـان درآمـد. آن گاه، علـی آمـد و سـالم داد. پیامبـر 

کـه در دسـتش تسـبیح  گفـت. پیامبـر؟ص؟ سـنگریزه هایی همـراه داشـت  سـالمش را جـواب 

گفتنـد. سـپس بـه عمـر داد و در  می گفتنـد. آن هـا را بـه ابوبکـر داد و در دسـت او نیـز تسـبیح 

دست او نیز تسبیح گفتند. آن گاه، به عثمان سپرد و در دست او هم تسبیح گفتند.«

راویان سند

گویـد: »ثقـه نیسـت.«  ابن زبریـق. نسـائی  بـه  ابراهیـم ِحْمصـی، معـروف  بـن  _ اسـحاق 
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کـه اسـحاق بـن زبریـق دروغ می گویـد.« )تهذیـب  گفتـه اسـت: »تردیـد نـدارم  محّمـد بـن عـون 

)]189/1[  216/1 الّتهذیـب: 

گویـد: »عدالتـش شـناخته  _ عمـرو بـن حـارث ِحْمصـی. ذهبـی ]میـزان اإلعتـدال: 251/3[ 

شـده نیسـت.« )تهذیـب الّتهذیـب: 14/8 ]13/8[(

سـرزنش  سـخنش  ایـن  سـبب  بـه  را  او  ابـوداوود  ِحْمصـی.  شـامی  سـالم  بـن  عبـداهلل   _

یگـران قتـل ابوبکـر و عمـر بـود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 228/5 ]200/5[( پـس  می کـرد: »علـی از یار

کـه آفت روایت نیـز خود او  ایـن مـرد ناصبـی اسـت و بـه سـخنش گـوش نتـوان داد. گمان دارم 

کـه می بینیـد. کـه ناصبی گـری از آن لبریـز اسـت؛ چنـان  اسـت؛ روایتـی 

ی ناشناخته و مجهول است. _ حمید بن عبداهلل یا حمید بن عبدالّرحمان. و

کـه در  ی محّمـد مـروزی باشـد، ضعیـف اسـت؛ چنـان  گـر مقصـود از و _ ابن عبدرّبـه. ا

کسـی دیگر مقصود باشـد، شـناخته نیسـت. خود  گر  لسـان المیزان )244/5 ]275/5[( آمده؛ و ا

ی نمی دانـد و نـه از او نـام بـرده و نـه  کنیـه از و کـه از او یـاد نمـوده، چیـزی جـز همیـن  بخـاری 

روایتـی دیگـر جـز ایـن از او آورده اسـت.

کـه با  _ عاصـم بـن حمیـد ِحْمصـی شـامی. بـّزار گویـد: »او را ]آن انـدازه[ حدیثـی نیسـت 

آن بتوانیـم روایتـش را بسـنجیم.« ابن قّطـان گویـد: »او را ثقـه نمی شناسـیم.« )تهذیـب الّتهذیـب: 

)]36/5[ 40/5

که رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ  کسـی اسـت  که آیا این ابوذر همان  _ ابوذر غفاری. من ندانم 

ی فرمـود: »آسـمان سـایه نیفکْنـد و زمیـن در خـود جـای نـداد، سـخن گوینده ای راسـتگوتر از  و

ک  ی را پیرمـردی دروغگـو شـمرد و او را سـزاوار هال کـه عثمـان و ابـوذر را.« و یـا آن کسـی اسـت 

کـه بـه  کسـی اسـت  کیسـت! آیـا بـا  شـدن در تبعیـدگاه یافـت! ندانـم در ایـن میـان، داوری بـا 

کار عثمـان را توجیـه می کنـد و او را از هـر ]عیـب و[  کـه  سـخن پیامبـر؟ص؟ سرمی سـپارد یـا آن 
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کـه بـرای  یـان نادرسـت در ایـن سـند هسـتند  ی، آن قـدر راو ک می دانـد؟ از هـر رو لکـه ای پـا

کفایـت نماید. باطـل بودنـش 

و  عثمـان  بـا  مخالفتـش  و  ابـوذر  رفتـار  و  گفتـار  مطالعـۀ  از  پـس  پژوهنـدگان  شـاید 

گذشـت و پیش تـر آوردیـم، هرگـز ایـن دروغ را بـاور نکننـد و راسـت  کـه میانشـان  ماجراهایـی 

باشـد. رانـده  زبـان  بـر  را  دروغیـن  روایـت  ایـن  شـده،  تصدیـق  راسـتگوِی  ابـوذر  کـه  نداننـد 

ایـن سـنِد بافتـه شـده از مـردان ِحْمـص1 مـرا بـه یـاد سـخن یاقـوت َحَمـوی )معجـم البلـدان: 

هـوا  بـودن  فاسـد  دیـدم،  ِحْمـص  در  کـه  چیـزی  »شـگفت ترین  می انـدازد:   )]302/2[  341/3 

ک آن اسـت که عقل را تباه می سـازد؛ چندان که به حماقت مردم آن شـهر َمَثل می زنند.  و خا

سـخت ترین مـردم در دشـمنی بـا علـی؟ضر؟ در صّفیـن و همـراه معاویه، مردم ِحْمـص بودند که 

بیش از همه، مردم را در دشمنی بر ضد وی تحریک می کردند و در جنگ با او می کوشیدند. 

گشـتند؛  از غلـّوورزان شـیعه  گذشـت، همینـان  یافـت و آن روزگار  پایـان  چـون آن جنگ هـا 

چندان که بسـیاری از پیروان مذهب ُنصیرّیه در میانشـان دیده می شـود که در اصل از امامّیه 

کـه پیشـینیان را دشـنام می دهنـد. پـس اینـان از آغـاز تـا انجـام بـر گمراهی انـد و هیـچ  هسـتند 

زمانی در راه درست نبوده اند.«

عبارت دیگر با سندی دیگر

بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: 64/6[ از ابوالحسـن علـی بـن احمـد بـن عبـدان، از احمـد بـن عبیـد 

صّفـار، از محّمـد بـن یونـس کدیمـی، از قریـش بـن انـس، از صالـح بـن ابی اخضـر، از ُزْهـری، از 

مـردی بـه نـام سـوید بـن یزیـد سـلمی یـا ولید بـن سـوید روایت نمـوده که از ابوذر شـنیده اسـت: 

»پـس از ماجرایـی کـه دیـدم، هرگـز عثمـان را جـز بـه نیکـی یـاد نمی کنـم. مـردی بـودم کـه رسـول 

که روزی دیدم تنها نشسته است. پس خلوتش  خدا؟ص؟ را در تنهایی دنبال می نمودم تا این 

کنـار وی نشسـتم. سـپس ابوبکـر آمـد و او را سـالم داد و سـمت  را غنیمـت شـمردم و رفتـم تـا 

1. شهری است بزرگ در نیمۀ راه شام ]= دمشق[ وحلب. ]بنگرید به: معجم البلدان: 302/2[�
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راسـت رسـول خدا؟ص؟ نشسـت. آن گاه، عمر آمد و سـالم داد و سـمت راسـت ابوبکر نشسـت. 

پـس عثمـان آمـد و سـالم داد و سـمت راسـت عمـر نشسـت. در برابـر رسـول خـدا؟ص؟ هفـت یـا 

کـه از آن هـا آوایـی  گرفـت و بـه تسـبیح درآمدنـد؛ چنـدان  ُنـه سـنگریزه بـود. آن هـا را در دسـتش 

کت گشـتند. آن گاه، آن ها را  همچـون صـدای زنبـوران شـنیدم. پـس آن هـا را بر زمین نهاد و سـا

برداشـت و در دسـت ابوبکـر نهـاد؛ پـس به تسـبیح درآمدنـد؛ چندان که از آن هـا آوایی همچون 

کت شـدند. سـپس آن هـا را برداشـت   صـدای زنبـوران شـنیدم. پـس آن هـا را بـر زمیـن نهـاد و سـا

کـه از آن هـا آوایـی همچـون صـدای  و در دسـت عمـر نهـاد؛ پـس بـه تسـبیح درآمدنـد؛ چنـدان 

گشـتند. سـپس آن هـا را برداشـت و در  کت  زنبـوران شـنیدم. پـس آن هـا را بـر زمیـن نهـاد و سـا

کـه از آن هـا نالـه ای همچـون صـدای  دسـت عثمـان نهـاد؛ پـس بـه تسـبیح درآمدنـد؛ چنـدان 

زنبوران شنیدم. آن گاه، آن ها را نهاد و سکوت نمودند. پیامبر؟ص؟ فرمود: ›این است خالفت 

پیامبـر.‹« )البدایـة و الّنهایـه: 132/6 ]146/6[؛ الخصائـص الکبـری: 74/2 ]124/2[(

یانـی ناشـناخته و ضعیـف هسـتند. نیـز کسـی هسـت که  گویـد: در ایـن سـند راو امینـی 

کـه در  ی نقـل شـده؛ چنـان  عقلـش پریشـان گشـته1 و ایـن روایـت پـس از آشـفته عقلی اش از و

تهذیب الّتهذیب )375/8 ]335/8[( آمده است.

کـه شـرح حالـش را  کدیمـی نیـز در ایـن سـند هسـت  افـزون بـر اینـان، محّمـد بـن یونـس 

و  کـه دروغگـو و حدیث سـاز  و دانسـتید  اّول: 311/9 ]313/9[( دیدیـد  کتـاب )چـاپ  در همیـن 

ی بـر رسـول خـدا؟ص؟ و دانشـوران دروغ  از خانـواده ای شـناخته شـده بـه دروغگویـی اسـت. و

یـان ثقـه بسـته باشـد. می بسـت و شـاید بیـش از 1000 حدیـث سـاخته و بـه راو

کـه بـا چنیـن سـخنان رسـوایی پشـتوانه یافتـه  بخوانیـد و در شـگفت شـوید از خالفتـی 

که عیب هایش را  که آن را در آثار خود آورده و با آن  اسـت! نیز در شـگفت شـوید از حافظانی 

یـده و بـدان احتجـاج نموده انـد! »همانـا پـروردگارت آن چـه را سینه هاشـان  می داننـد، سـکوت ورز

نهـان مـی دارد و نیـز آن چـه را آشـکار کننـد، می دانـد.« ]نمـل/74[

که در تهذیب الّتهذیب ابن َحَجر شرح حالش آمده است. 1. وی همان قریش بن انس است 
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درخور توجه

که در بارۀ افتخارات  که در این روایت و حدیث های همانندش  از نکته های شـگفت 

سـه یـا چهـار خلیفـه سـاخته شـده، می بینیـم، ترتیـب دادن ایـن صـف چیـده شـده اسـت، 

کسـی  کـه اختالفـی در آن نیسـت! همـواره در ایـن ترتیـب، نخسـت  همچـون بنیانـی اسـتوار 

کار باشـد! _  گر نزد آن ها چهارمی در  نمی آید مگر ابوبکر، دوم عمر، سـوم عثمان، و چهارم _ ا

کسـی از دیگـری  کرده انـد؛ نـه هرگـز  گویـا آنـان بـر ایـن چینـش تبانـی  علـی؟ع؟ . سـبحان اهلل! 

پیـش می افتـد و نـه پـس!

گفـت؛ آن گاه،  در حدیـث تسـبیح، ابوبکـر آمـد و سـالم داد؛ سـپس عمـر آمـد و سـالم 

گفـت. عثمـان آمـد و سـالم داد؛ سـرانجام علـی آمـد و سـالم 

در حدیث باغ از انس، ابوبکر آمد و سپس عمر و آن گاه، عثمان.1

یس از ابوموسی، ابوبکر آمد و سپس عمر و آن گاه، عثمان.2 در حدیث چاه أر

کـه در بسـترش دراز کشـیده بـود _  در حدیـث اجازه خواهی شـان از پیامبـر؟ص؟ در حالـی 

کـه عایشـه روایـت نمـوده _ ابوبکـر اجـازه خواسـت؛ سـپس عمـر آمـد و اجـازه طلبیـد؛ و آن گاه، 

کتاب )274/9( بنگرید. کرد. به همین  عثمان آمد و چنین 

در حدیث ران و زانو3، ابوبکر اجازه خواست؛ سپس عمر آمد و اجازه طلبید؛ و آن گاه، 

کتاب )274/9 و 275( بنگرید. کرد. به همین  عثمان چنین 

در حدیـث جابـر در اسـواف4 آمـده اسـت: »مـردی از بهشـتیان بـر شـما پدیدار می شـود.« 

پـس ابوبکـر پدیـدار شـد و آن گاه، عمـر و سـپس عثمـان. )مجمع  الّزوائـد: 57/9(

کتاب )333/5( بنگرید. 1. به همین 

2. بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری: 1343/3؛ صحیـح مسـلم: 20/5؛ و جـز آن دو. البدایـة و الّنهایـه )204/6 ]222/6[( 
کنـد. شـما را کفایـت 

که در آن ادعا شده ران و زانوی پیامبر؟ص؟ در حضور دیگران برهنه بود! )ن.( 3. اشاره به ماجرایی ساختگی است 

4. جایی در مدینه.)غ.(
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کـه از بـالل نقـل شـده، ابوبکر آمد و اجازه خواسـت؛  در حدیـث باغـی از باغ هـای مدینـه 

سـپس عمـر و آن گاه، عثمـان. )فتح الباری بشـرح صحیح البخـاری: 30/7 ]37/7[(

در حدیـث مژده دهـی بـه بهشـت، بـه نقل از عبـداهلل بن عمر، ابوبکر آمـد و اجازه طلبید؛ 

کردند. )البدایة و الّنهایه: 202/7 ]226/7[( و سـپس عمر و عثمان چنین 

ابوبکـر آمـد؛ آن گاه عمـر؛ سـپس علـی.  در حدیـث خطبـۀ فاطمـۀ زهـرا _ سـام اهلل علیهـا _ 

ص27( العقبـی:  )ذخائـر 

در حدیث سـاختن مسـجد مدینه، به نقل از عایشـه، ابوبکر سـنگی آورد و نهاد؛ سـپس 
کرد؛ و آن گاه، عثمان.1 عمر چنین 

کاری اسـت  کـه آن هـا را در پـی هـم مـی آوَرد؟ یـا  آیـا ایـن حکمـی اسـت از قضـا و قـدر 

ک؟ص؟ صـورت پذیرفتـه و ترتیبـی جـز ایـن را برنمی تابـد؟  ی تبانـی در روزگار پیامبـر پـا کـه از رو

کـه دگرگونـی و سـرپیچی نمی پذیـرد؟ یـا از نتایـج اّتفـاق و تصـادف  یـا حکـم طبیعـت اسـت 

ی می کند؟ و یا از خواسـته های ]شـیطانی[ حدیث سازانی 
ّ
اسـت که همیشـه نیز یکسـان تجل

اسـت کـه ترتیـب فضیلـت را بدیـن سـان پـی می گیرند؟ شـاید همین سـخن اخیـر تنها گزینۀ 

درسـت باشد!

ی درآمدم _  یـد بـن َاُبوَاْوفـی روایـت شـده اسـت: »در مسـجد رسـول خدا؟ص؟ بـر و 28. از ز

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر مـا درآمـد _ . پـس فرمـود:  در عبـارت دیگـر: مـا در مسـجد مدینـه بودیـم 

کجـا اسـت؟‹ و پیوسـته در پـی ایشـان می فرسـتاد و از نبودشـان  کجـا اسـت؟ بهمـان  ›فـالن 

گردآمدنـد. چـون همـه حضـور یافتنـد، خـدا را  ی  کـه همـه نـزد و گاه  پرس وجـو می کـرد تـا آن 

یابیـد  ید و در گفـت و فرمـود: ›شـما را سـخنی می گویـم. آن را بـه خاطـر سـپار  سـتایش و ثنـا 

و بـرای آینـدگان روایـت نماییـد. همانـا خداونـد؟زع؟ از میـان آفریدگانـش گروهـی را برگزیـد _ در 

این جا، این آیه را تالوت نمود:“خدا از فرشـتگان و از مردمان فرسـتادگانی بر می گزیند.” ]حج/75[ _ 

کتاب )335/5( بنگرید. 1. به همین 
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کـه  را  کسـانی  مـی دارم  دوسـت  شـما  میـان  از  نیـز  مـن  نمایـد.  درون  بهشـت  در  را  آنـان  تـا 

میـان  خداونـد؟زع؟  کـه  سـان  آن  می سـازم،  برقـرار  بـرادری  پیونـد  میانتـان  و  برمی گزینـم 

کـرد. پـس ای ابوبکـر؛ برخیـز!‹ ابوبکـر برخاسـت و برابر پیامبر بـه زانو افتاد.  فرشـتگانش چنیـن 

گر  پیامبـر فرمـود: ›همانـا تـو را بـر مـن حـق و منتی اسـت که خداونـد بر آن، پاداشـت می دهد. ا

می خواسـتم دوسـتی ویـژه برگزینـم، تـو را برمی گزیـدم. تـو بـرای مـن بـه منزلـۀ پیراهـن هسـتی 

بـرای پیکـرم.‹ سـپس پیراهنـش را بـا دسـتش تـکان داد. آن گاه، فرمـود: ›ای عمـر؛ نزدیـک 

بیـا!‹ عمـر نزدیـک شـد. پیامبـر فرمـود: ›ای ابوحفـص! سـخت بـر ضـد مـا شـر بـه پـا می کـردی. 

پـس از خـدا خواسـتم تـا اسـالم را یـا بـا تـو و یـا بـا ابوجهـل عزیـز دارد؛ و خداوند این خواسـتۀ مرا 

تـن  سـه  از  یکـی  تـو  پـس  بـودی.  محبوب تـر  ی  و از  خـدا  نـزد  کـه  فرمـود؛  اجابـت  تـو  حـق  در 

ی و ابوبکر  که در بهشـت همراه من خواهند بود.‹ آن گاه، میان و ]برگزیدۀ[ این اّمت هسـتی 

پیوند برادری برقرار نمود.

ی همچنـان بـه پیامبـر  سـپس عثمـان را فراخوانـد و فرمـود: ›ای ابوعمـرو؛ نزدیـک شـو!‹ و

ی چسـباند. رسـول خـدا؟ص؟ بـه آسـمان نگریسـت  کـه زانوانـش را بـه زانـوان و  نزدیـک می شـد 

کـه دکمه هـای پیراهنـش  و سـه بـار فرمـود: ›سـبحان اهلل العظیـم.‹ پـس بـه عثمـان نگریسـت 

بـاز بـود. رسـول خـدا؟ص؟ بـا دسـت خـود دکمه هایـش را بسـت و فرمـود: ›دو سـوی ردایـت را در 

کـه تـو را نـزد آسـمانیان جایگاهـی اسـت. تـو در  گلویـت بـه هـم آور ]و محترمانـه بنشـین[؛  زیـر 

کنـار حـوض نـزد مـن درمی آینـد _ در عبارت دیگـر: روز قیامـت بر من  کـه  زمـرۀ کسـانی هسـتی 

کـه از رگ هایـت خـون می تـراود. تـو را خواهـم گفت:“چـه کسـی با تو  وارد می شـوند _ در حالـی 

کـه  گاه  کـرد؟” و تـو خواهـی گفت:“فـالن و بهمـان.” و ایـن سـخن جبرئیـل اسـت، آن  چنیـن 

که عثمان فرمانروای هر تنها نهاده ای است.”‹ گفت:“هال  از آسمان ندا داد و 

آن گاه، عبدالّرحمـان بـن عـوف را فراخوانـد و فرمـود: ›ای امین خدا؛ نزدیک بیا! تو امین 

کـه در آسـمان تـو را بـا نـام امیـن می خواننـد. خداونـد تـو را بـر دارایـی بـه حّقـت  خـدا هسـتی 
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کـه تـو را وعـده داده بـودم و آن را بـه تأخیـر  کـه تـو را نـزد مـن دعایـی اسـت  چیـره نمایـد. هـال 

گفـت: ›ای رسـول خـدا! برایـم در دعایـت چیـزی نیکـو برگزیـن!‹ فرمـود: ›ای  ی  افکنـدم.‹ و

عبدالّرحمـان! امانتـی را بـر دوشـم نهـادی.‹ سـپس فرمـود: ›ای عبدالّرحمان! تـو را ]در آینده[ 

کـه خداونـد مالـت را فـراوان سـازد.‹ و بـا دسـتش اشـاره فرمـود: ›ایـن  ماجرایـی اسـت1. هـال 

ی و عثمـان پیونـد بـرادری برقـرار سـاخت. گونـه.‹ آن گاه، میـان و گونـه و ایـن 

ی نزدیـک  سـپس طلحـه و زبیـر را فراخوانـد و فرمـود: ›بـه مـن نزدیـک شـوید!‹ آن دو بـه و

آنـان فرمـود: ›شـما دو تـن از حوارّیـون مـن هسـتید، ماننـد حوارّیـون عیسـی بـن  بـه  شـدند. 

مریـم.‹ پـس میانشـان پیونـد بـرادری بسـت.

گــروه ســرکش  آن گاه، عّمــار بــن یاســر و ســعد را فراخوانــد و فرمــود: ›ای عّمــار! تــو را 

کشــت.‹ ســپس میــان آن دو پیونــد بــرادری برقــرار نمــود. ســپس عویمــر  و تجاوزپیشــه خواهــد 

یــد ابــودرداء و ســلمان فارســی را فراخوانــد و فرمــود: ›ای ســلمان! تــو از مــا اهــل بیــت  بــن ز

کتــاب اّول و آخــر را بــه تــو عطا فرموده اســت.‹  هســتی؛ و خداونــد دانــش آغازیــن و انجامیــن و 

پــس فرمــود: ›ای ابــودرداء! آیــا تــو را رهنمونــی ندهــم؟‹ گفــت: ›پــدر و مــادرم فدایــت ای رســول 

گــر آنــان  گیرنــد؛ ا گیــری، ســراغت را  گــر از مــردم روزگارت ســراغ  خــدا! رهنمونــم ده!‹ فرمــود: ›ا

یــت را بــه  یابنــد. پــس ِعــرض و آبرو گــر از ایشــان بگریــزی، تــو را در گــذاری، تــو را وانگذارنــد؛ ا را وا

کــه پــاداش فراپیــش  آنــان بــه قــرض بســپار تــا اندوختــۀ روز فقــرت ]= قیامــت[ باشــد؛ و بــدان 

تو است.‹ آن گاه، میان آن دو پیوند برادری بست.

سـپس به چهرۀ اصحابش نگریسـت و فرمود: ›شـما را مژده باد و چشـمتان روشـن! شـما 

کنـار حـوض نـزد مـن درمی آییـد و در باالتریـن غرفه هـا جـای  کـه  کسـانی هسـتید  نخسـتین 

کـس را  کـه هـر  یـد.‹ پـس بـه عبـداهلل بـن عمـر نگریسـت و فرمـود: ›سـتایش خداونـدی را  دار

کـه خلیفـه دوم تصمیـم  1. اشـاره دارد بـه ماجـرای شـورای شـش نفـره بـرای تعییـن خلیفـه پـس از عمـر بـن خطـاب  و ایـن 
نهایـی را بـر عهـدۀ عبدالرحمـان بـن عـوف نهـاد. )ن.(
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خواهـد، از گمراهـی بـه راه آوَرد؛ و بـر هـر کـه خواهـد، جامـۀ گمراهی پوشـاَند!‹ علی گفـت: ›ای 

رسـول خـدا! آن گاه کـه دیـدم بـا اصحابـت، جـز مـن، چـه کـردی، جانـم از دسـت رفـت و پشـتم 

گـر ایـن بـه سـبب خشـمی اسـت کـه بر مـن ورزیده ای، سـبب خشـم شـما را از میان  شکسـت. ا

می بـرم و رضایـت شـما را جلـب می کنـم و منتتـان را نیـز دارم.‹ رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›سـوگند 

کـه مـرا بـه حـق برانگیخـت! تعییـن تکلیـف بـرادری تـو را بـه تأخیـر نینداختـم، جـز بـرای  بـه آن 

آن کـه بـرادر مـن شـوی. تـو بـرای مـن بـه منزلـۀ هارون هسـتی برای موسـی؛ جـز این که پـس از من 

پیامبری نیسـت. تو برادر و وارث من هسـتی.‹ علی گفت: ›ای رسـول خدا! از تو چه چیز ارث 

می بـرم؟‹ فرمـود: ›هـر چـه پیامبـران پیـش از مـن بـه ارث نهادند.‹ پرسـید: ›پیامبران پیـش از تو 

چـه چیـز بـه ارث نهادنـد؟‹ پاسـخ فرمود: ›کتاب پروردگارشـان و سـّنت پیامبرشـان. و تو همراه 

کنـارم خواهـی بـود. و تـو بـرادر و همـراه مـن هسـتی1.‹« سـپس  کاخ بهشـتی ام در  بـا دختـرم در 

]حجـر/47[  رویـاروی هم انـد�«  بـر تخت هایـی  »برادرانـی  نمـود:  تـالوت  را  آیـه  ایـن   رسـول خـدا؟ص؟ 

و فرمود: »یعنی آنان که برای خدا دوستان ویژۀ هم هستند، به یکدیگر می نگرند.«

ید بن َاُبوَاْوفی  گوید: ابوعمر )اإلسـتیعاب: 191/1 ]قسـمت دوم/537[( در شـرح حال ز امینی 

ی حدیـِث پیونـد بـرادری را به گونۀ کامل روایت کرده؛ اّما در سـندش ضعف  گفتـه اسـت: »و

راه دارد.«

گویـد: »آن حدیـث را ابن ابی حاتـم ]الجـرح و التعدیـل: 554/3[   ابن َحَجـر )اإلصابـه: 560/1( 

یخ الّصغیر ]250/1[( از طریق ابن شـرحبیل، از مردی قریشـی،  و حسـن بن سـفیان و بخاری )التار

کـه  بـر رسـول خـدا؟ص؟ درون شـدم و دیـدم  َاُبوَاْوفـی آورده انـد: ›در مسـجد مدینـه  یـد بـن  از ز

گرفـت و در پـی  کجـا اسـت؟” و همچنـان از ایشـان سـراغ  کجـا اسـت؟ بهمـان  فرمود:“فـالن 

گردآمدند.‹ سـپس وی حدیث برادرِی پیامبر؟ص؟ را آورده اسـت.  آنان فرسـتاد تا همه نزد وی 

در حدیـث او، طریق هایـی از عبـداهلل بـن ُشـَرْحبیل یافـت می شـود.«

1. این جمله در یکی از عبارت ها ]در شرح حال امام علی بن ابی طالب؟ع؟ در تاریخ دمشق[ به چشم می خوَرد.
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کـه هیـچ یـک صحیـح  ی از سـه طریـق روایـت شـده  گفتـه اسـت: »حدیـث و ابن سـکن 

نیسـت.« بخـاری گفتـه اسـت: »روشـن نیسـت کـه برخـی از اینـان از یکدیگـر حدیـث شـنیده 

ی نشـود. در یکـی از ایـن طریق هـا، روایتگـری از  ی در ایـن روایتـش پیـرو باشـند. از ایـن راو

کـه صحیـح نیسـت.« ابن ابی خالـد، از عبـداهلل بـن َاُبوَاْوفـی روایـت نمـوده 

که به این روایت نسبت داده اند، دو طریق را یافتیم: از سه طریقی 

طریق اّول:

_ طریق ابواسحاق ابراهیم بن محّمد بن سفیان. ناشناخته است.

_ از محّمـد بـن یحیـی بـن اسـماعیل سـهمی تّمـار. داَرُقْطنی گوید: »پسـندیده نیسـت.« 

)میـزان اإلعتـدال: 156/2 ]65/4[؛ لسـان المیـزان: 76/4 ]483/5[(

_ از نصر بن علی. اگر همان نصر َجْهَضمی باشد _ چنان که به نظر می رسد _ ثقه است.

دانسـته  ضعیـف  را  ی  و  ]66/6 التعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  عبـاد.  بـن  عبدالمؤمـن  از   _ 

ی نشـود.« سـاجی  ی در حدیثـش پیـرو گفتـه اسـت: »از و یـخ الکبیـر: 117/6[  ]التار  و بخـاری 

کرده اند. ]میزان اإلعتدال: 670/2؛ لسان المیزان: 90/4[ و ابن جارود در شمار ضعیفان از او یاد 

ضعیـف  را  او   ]54/1 الّرجـال:  ]معرفـة  »ابن معیـن  گویـد:  ذهبـی  سـفیان.  بـن  یزیـد  از   _

ی را مـردود و وانهـاده خوانـده   شـمرده اسـت.« نسـائی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکـون:ص255[ و

گـر او را یـک درهـم دهنـد، حدیثی سـازد. نسـخه ای بس زشـت و ناروا  و ُشـعبه گفتـه اسـت: »ا

کـرده اسـت.« ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 101/3[  کـه ابن حّبـان در بـارۀ آن چـون و چـرا  دارد 

گـر حدیثـی تنهـا در آن آمـده باشـد، احتجاج بـه آن روا  گویـد: »ایـن نسـخه دسـتکاری شـده و ا

نیسـت؛ زیـرا خطـای بسـیار دارد و روایت هایـش بـا روایـات افـراد ثقـه مخالف اسـت.« عقیلی 

ی در حدیثـش  گویـد: »او را بـه نقـل حدیـث نمی شناسـند و از و )الّضعفـاء الکبیـر ]384/4[( 

ی نمی کننـد.« )میـزان اإلعتـدال: 312/3 ]426/4[؛ لسـان المیـزان: 288/6 ]352/6[( پیـرو

_ از عبداهلل بن ُشَرْحبیل.
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کیست و آیا زاده شده یا هنوز به دنیا نیامده است! که او  _ از مردی قریشی. خدا داند 

ید بن َاُبوَاْوفی. _ از ز

یان طریق دوم: و اّما راو

کـه از شـعیب اعرابـی روایـت می کـرده اسـت.  _ عبدالّرحیـم بـن واقـد واقـدی خراسـانی 

گویـد: »دارای حدیث هـای بـس زشـت و ناپذیرفتنـی  یـخ بغـداد: 85/11(  خطیـب بغـدادی )تار

کـرده اسـت.« اسـت؛ زیـرا آن هـا را از ضعیفـان و ناشـناختگان روایـت 

کـه  اسـت  ناشـناختگان  یـا  ضعیفـان  همـان  از  ی  و اعرابـی.  یونـس  بـن  شـعیب  از   _

اسـت. کـرده  اشـاره  آنـان  بـه  واقـدی  عبدالّرحیـم  حـال  شـرح  در  خطیـب 

_ از موسی بن صهیب. ابن َحَجر )لسان المیزان ]141/6[( گوید: »تقریبًا ناشناخته است.«

_ از یحیـی بـن زکرّیـا.1 ابن عـدی گوید: »وی حدیث می سـاخت و حدیث دزدی می کرد.« 

گفتـه اسـت: »بی تردیـد ایـن حدیـث سـاختگی اسـت   ابن جـوزی حدیثـی باطـل نقـل نمـوده و 

و یحیـی بـه آن مّتهـم اسـت.« یحیـی بـن معیـن گویـد: »وی دروغگـو و دّجال این اّمت اسـت.« 

)لسـان المیـزان: 253/6 ]312/6[(

_ از عبداهلل بن ُشَرْحبیل.

کـه سـندهای این روایت به او می رسـد، دانسـته نیسـت که  _ از مـردی قریشـی. ایـن مـرد 

گر آفریده شده باشد. چه بسا آفت روایت نیز همو است. کیست، البّته ا

ایـن بـود طریق هـای روایـت و سـخنان صریـح بخـاری و ابن سـکن و ابوعمـر و ابن َحَجـر 

در بـارۀ بطـالن و صحیـح نبـودن آن. وانگهـی پیونـد بـرادری میـان مهاجـران پیـش از هجـرت 

کـه در مدینـه و پنـج مـاه پـس از هجـرت صـورت پذیرفـت،  و در مّکـه رخ داد. پیونـد دیگـری 

ْنصـاری؛ عمر با عتبان 
َ
ید أ کـه در آن، ابوبکر با خارجة بن ز پیونـد میـان مهاجـران و انصـار بـود 

گوید:»درسـِت آن، یحیـی ابوزکرّیـا  کرده انـد. )میـزان اإلعتـدال: 374/4( امـا وی  1. نـام وی را َبَغـوی و ذهبـی چنیـن یـاد 
اسـت.«)غ.(
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بـن مالـک؛ عثمـان بـا اوس بـن ثابـت؛ زبیـر بـا سـلمة بـن سـالمه؛ طلحـه بـا کعـب بـن مالک؛ و 
عبدالّرحمـان بـن عـوف بـا سـعد بـن ربیـع برادر گشـتند.1

پس این سـخن سـازندۀ روایت: »در مسـجد رسـول خدا بر وی درآمدم.« یا: »ما در مسـجد 

مدینه بودیم که رسول خدا بر ما درآمد.« استوارترین گواه بر ساختگی بودن آن است.

برخـی  آورده انـد؛  را  روایـت  ایـن  حافظـان  از  شـماری  کـه  دارد  بسـیار  شـگفتی  جـای 

یـاض  م آورده انـد، همچـون محّب الّدیـن طبـری )الّر
ّ
گونـۀ مرسـل مسـل سـندش را انداختـه و بـه 

ِضـره: 13/1 ]21/1[(؛ برخـی دیگـر سـندش را بـا همیـن طریق هـای ناهمـوار آورده انـد، بـدون  الّنَ

یـخ مدینـة دمشـق( و حافـظ عاِصمـی )زیـن  کر )تار گیرنـد، همچـون ابن عسـا کـه بـه آن ایـراد  ایـن 

الفتـی فـی شـرح سـورة هـل أتـی(. شـگفت تر از ایـن، محکـم سـاختن دلیـل و حّجـت بـا آن در برابـر 

مخالفـان و تکیـه نمـودن بـر آن در تأییـد بدعت ها و عقاید پسـت و بی ارزش اسـت. عاِصمی 

یافـت: یکـی آن که رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکر و عمر  گویـد: »از ایـن حدیـث دو نکتـه را می تـوان در

و عثمـان و طلحـه و زبیـر را سـتود و میانشـان پیونـد بـرادری بسـت و بـه آن چـه بـر عثمـان از 

ی را مالمـت نمایـد و نکوهیـده بنامـد. پس  کـه و دسـت آن مـردم مـی رود، اشـاره نمـود، بـی آن 

کـه از جانب برخی  کـه در بـارۀ آنـان بـه سـبب بعضی امور نـاروا  هیـچ مسـلمانی را سـزا نیسـت 

از ایشـان بـا دیگـران انجـام گرفـت، بدزبانـی نمایـد؛ زیـرا پیامبر؟ع؟ میـان ایشـان در دنیا پیوند 

کـه آنـان در آخـرت نیـز بـا یکدیگر بـرادر خواهند بـود. نکتۀ  بـرادری نبسـت، مگـر بدیـن سـبب 

کـه پیامبـر؟ص؟ مرتضـی را بـرادر و وارث خـود شـمرد و سـپس میـراث  دانسـتنی دوم ایـن اسـت 

کـه همـان کتـاب خـدا و سـّنت رسـول اسـت؛ و فـدک و خیبـر را میراث  ی را معلـوم سـاخت  و

خـود ندانسـت. از ایـن جـا دانسـته می شـود کـه سـخن رافضیـان باطـل اسـت. و از خـدا یـاری 

باید خواسـت.«

که عاِصمی پنداشته از این روایت باطل دو نکتۀ دانستنی  بسیار جای شگفتی است 

کتاب )چاپ اّول: 316/9( بنگرید. 1. به همین 

)153(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 164

یشـه اش شـّک و وهم و دروغ اسـت؟  برایش آشـکار گشـته اسـت! این کدام دانش اسـت که ر

کـه بـه چنیـن روایـت بی ارزشـی احتجـاج نمایـد،  ندانـم چگونـه عاِصمـی را خوشـایند افتـاده 

کشـد و بـر پایـۀ آن داوری نمایـد،  گنجینـۀ نهفتـۀ دانـش خویـش را از آن بیـرون  کـه  چـه رسـد 

کـه  گویـا بـه اسـاس و اصلـی اسـتوار اسـتناد نمـوده اسـت؛ بـا غفلـت یـا غفلت نمایـی از ایـن 

کتـاب بیشـتر  دهـای همیـن 
ّ
یختنـِی آبرفـت تکیـه زده اسـت. وانگهـی مـا در مجل بـر لبـۀ فرور

کـه در ایـن روایت]بـرای ایـن افـراد[ آمـده، باطـل سـاختیم. فضیلت هایـی را 

کـه بـه فـرض درسـتی ایـن روایت، آن مطالب پیش چشـم و گـوش صحابه بوده  دیگـر آن 

کـم، بسـیاری از ایشـان آن را شـنیده بودنـد، از جملـه طلحـه و زبیـر و عّمـار. پـس  و یـا دسـت 

چـرا آن روِز شـدت گرفتـن فشـارها بـر عثمـان در آن دو بـار محاصـره  و ماجـرای یـورش بـه خانۀ 

او، هیـچ یـک از ایشـان بدیـن مطالـب توجـه و مراجعـه نکـرد؟ آیـا آن را پشـت سـر افکندنـد و 

گـروه، آنـان صحابـۀ  کـرده باشـند؛ زیـرا بـه پنـدار آن  کـه ایشـان چنیـن  سـبک شـمردند؟ حاشـا 

کـه در حدیـث حـوأب1 آمـده،  کـه هماننـد آن را  عـادل هسـتند؛ یـا آن را از یـاد بردنـد _ چنـان 

کـه فتنـه فرونشسـت، بـه خاطـر نیاوردنـد؟  مادرشـان عایشـه از یـاد ُبـرد _ و آن را تـا هنگامـی 

که این احتمال پذیرفتنی نیست و شاید هیچ خردمندی زبان به آن نگشاید. می بینید 

کشیده و میراث امیرالمؤمنین  گنجینۀ این روایت بیرون  که عاِصمی از  و اّما نکتۀ دوم 

علـی از رسـول خـدا؟ص؟ را بـه کتـاب و سـّنت محـدود شـمرده و ماجرای فـدک و خیبر را باطل 

گفته؛ از سـخن پیشـین بی ارزش تر اسـت. شـیعیان  دانسـته و شـیعیان را بدین سـبب عیب 

ی _ صلـوات اهلل  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از پیامبـر؟ص؟ میـراث مالـی بـرده و خـود و اّدعـا نمی کننـد 

ی تنهـا بدیـن  کـه فـدک را از آنـان می خواسـت، چنیـن اّدعایـی نداشـت. و علیـه _ نیـز آن روز 

گونـه  بدیـن  یـا  بـود؛  طاهـره،  صّدیقـۀ  دخترعمویـش،  حـّق  کـه  می خواسـت  را  فـدک  سـبب 

ی  کـه همیـن نیـز صحیـح اسـت _ و یـا از ایـن رو کـه پـدرش آن را بـه او بخشـیده بـود _ چنـان 

کتاب )188/3-191( بنگرید. 1. به همین 
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کتـاب و سـّنت آمـده اسـت، بـا تفصیـل  کـه در  بـر پایـۀ اصـول میـراث  ی بـود،  کـه میـراث و

بـه طـور  کتـاب  کـه در جـای دیگـر ایـن  یـم ایـن مجـال را بیابیـم  کـه امیدوار و خصوصیاتـی 

یـم. پـس بازخواسـت نمـودن شـیعیان در بـارۀ ایـن اّدعـای سـاختگی، دروغ  ویـژه بـه آن بپرداز

کـه بـه ایشـان بسـته اند. اّدعـای شـیعیان در بـارۀ  بسـتن بـر آنـان اسـت؛ و چـه بسـیار دروغ هـا 

ی را جانشـین خـود سـاخت و او را شـرافت بخشـید، از  کـه و کـس  ارث بـردن امـام؟ع؟ از آن 

کرده انـد، دور و جـدا نیسـت؛ و از برهان هـای خالفـت  کـه اهـل سـّنت بـر آن اجمـاع  بـاوری 

گوید: »دانشـوران  کم ]المسـتدرک علی الّصحیحین: 136/3[  آن حضرت؟ص؟ به شـمار می رود. حا

کـه  کـه پسـرعمو بـا وجـود عمـو1 ارث نمی َبـرد. بـا ایـن اجمـاع آشـکار می شـود  اختـالف ندارنـد 

کـه در میـان  تنهـا علـی، از میـان همـۀ صحابـۀ دیگـر، وارث دانـش پیامبـر شـد.«2 ایـن وراثـت 

ی بـرای رسـول خـدا؟ص؟ ؛  امـت، تنهـا ویـژۀ علـی؟ع؟ بـود، تعبیـری اسـت دیگـر از جانشـینی و

کـه بـه خاطـر آن، اوصیـا از انبیـا ]دانـش ایشـان را[ ارث می بردنـد. جانشـینی ای 

کتـاب المناقـب ]1343/3[( و صحیـح مسـلم )118/7  29. در صحیـح البخـاری )250/5 و 251 

کتـاب فضائـل الصحابـه[( در حدیـث محّمـد بـن مسـکین بصـری، از یحیـی بـن  و 119 ]22-20/5 

ب، از ابوموسـی  حّسـان بصـری، از سـلیمان بـن بـالل، از شـریک بـن ابی نمر، از سـعید بن ُمَسـِیّ

اشـعری آمده اسـت: »در خانه ام وضو سـاختم و سـپس بیرون شـدم و با خود گفتم: ›باید امروز 

همـراه رسـول خـدا؟ص؟ باشـم!‹ پـس بـه مسـجد رفتـم و سـراغ وی را گرفتم. گفتند: ›بیرون شـد 

گشـتم تـا بـه چـاه اریـس3 رسـیدم. بـر آسـتانۀ در درنـگ  و بـه آن سـوی رفـت.‹ در پـی وی روان 

کار خویـش را انجـام داده و نشسـته اسـت. درآمـدم و او را  کـه پیامبـر؟ص؟  نمـودم4 تـا دانسـتم 

کـه همیـن صحیـح اسـت و ترجمـه بـر همیـن مبنـا  کتـاب و نیـز در اصـل مأخـذ »مـع العـم« آمـده  1. در مجلـد سـوم همیـن 
صـورت پذیرفـت. امـا در ایـن  جـا بـه اشـتباه »مـن العـم« آمـده اسـت. )ن.(

کتاب )100/3( بنگرید. 2. به همین 

3. باغی در قبا، نزدیک مدینۀ مشّرفه.

4. در صحیـح البخـاری  و مسـلم »فجلسـُت عنـد البـاب« آمـده اسـت. )غ.( و در متـن کتـاب »فمکـث باَبها« درج شـده؛ 
امـا »فمکثـت باَبهـا« صحیـح اسـت و ترجمـه نیـز بـر این اسـاس صورت پذیرفـت. )ن.(
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کرده و ساق هایش  سالم دادم. دیدم برلبۀ دیوارۀ چاه نشسته و پاهایش را در میان چاه آویزان 

را برهنـه نمـوده اسـت. پـس بـه کنـار در بازگشـتم و بـا خـود گفتـم: ›بایـد دربـان رسـول خـدا؟ص؟ 

باشم ]تا کسی سرزده وارد نشود[!‹

کن!‹  گفتم: ›درنگ  گفت: ›ابوبکر.‹  گفتم: ›کیسـت؟‹  که در زدند.  چیزی نگذشـت 

کـه اجـازه می خواهـد.‹  ابوبکـر اسـت  گفتـم: ›ای رسـول خـدا!  و  رفتـم  نـزد پیامبـر؟ص؟  پـس 

فرمـود: ›او را اجـازه ده و مـژدۀ بهشـتش بخـش!‹ شـتابان بیرون آمدم و بـه ابوبکر گفتم: ›درون 

ی درون آمـد و در دیـواره لبـۀ چـاه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ تـو را بـه بهشـت مـژده می دهـد!‹ و بیـا؛ 

کـرد و سـاق هایش  کنـار پیامبـر؟ص؟ و سـمت راسـتش نشسـت و پاهایـش را میـان چـاه آویـزان 

کنار در باغ[ بازگشـتم. که رسـول خدا؟ص؟ انجام داده بود. سـپس ]به  را برهنه نمود؛ آن سـان 

گفتـه بـود: ›مـن در پـی تـو  گیـرد و بـه مـن  در خانـه بـرادرم را بـر جـای نهـاده بـودم تـا وضـو 

ی را بـه ایـن جـا درآوَرد!‹ گـر خـدا بـرای او خیـر خواهـد، و گفتـم: ›ا خواهـم آمـد.‹ بـا خـود 

صـدای حرکـت در را شـنیدم. گفتـم: ›کیسـت؟‹ گفـت: ›عمـر.‹ گفتـم: ›درنـگ کـن!‹ 

ی را اجازه ده و مژدۀ بهشـتش  گاه نمودم. فرمود: ›و نزد پیامبر؟ص؟ آمدم و او را سـالم دادم و آ

گفتـم: ›رسـول خـدا؟ص؟ تـو را بـه بهشـت مـژده  ی  بخـش!‹ آمـدم و عمـر را اجـازه دادم و بـه و

کرد  کنار رسـول خدا سـمت چپش نشسـت و سـاق هایش را برهنه  می دهد.‹ او درون شـد و 

کـرده بودنـد. کـه پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر  کـرد، چنـان  و دو پایـش را در میـان چـاه آویـزان 

ی را بدیـن جـا  گـر خـدا بـرای فـالن خیـر خواهـد، و گفتـم: ›ا سـپس بازگشـتم و بـا خـود 

گفتـم: ›کیسـت؟‹  درآوَرد!‹ _ مقصـودش بـرادرش بـود. _ پـس صـدای حرکـت در را شـنیدم. 

پاسـخ داد: ›عثمـان بـن َعّفـان.‹ گفتـم: ›درنـگ کـن!‹ نزد رسـول خـدا رفتم و گفتـم: ›عثمان 

بهشـتش  مـژدۀ  می رسـد،  او  بـه  کـه  بالیـی  بـر  و  ده  اجـازه  را  ›او  فرمـود:  می خواهـد.‹  اجـازه 

تـو را خواهـد  کـه  بـر بالیـی  تـو را اجـازه می دهـد و  گفتـم: ›رسـول خـدا؟ص؟  بخـش!‹ آمـدم و 

کـه می گفـت: ›از خـدا یـاری بایـد  رسـید، مـژدۀ بهشـتت می بخشـد.‹ پـس درآمـد، حـال آن 
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ی ایشـان در کنـار  خواسـت.‹ او بـر لبـۀ دیـوارۀ چـاه جایـی بـرای نشسـتن نیافـت؛ پـس رو بـه رو

چـاه ]کـه دیـواره نداشـت[ نشسـت و سـاق هایش را برهنـه نمـود و دو پایـش را در چـاه آویـزان 

کرده بودند.« که ابوبکر و عمر؟امهضر؟  نمود، چنان 

که قبرهای آن سـه  کردم  گفته اسـت: »من این ماجرا را چنین تأویل  ب  سـعید بن ُمَسـِیّ

کنـار هم اسـت؛ اّما قبر عثمان جدا اسـت.« تـن 

یـم کـه دچـار پریشـانی اسـت؛ چرا  امینـی گویـد: مـا در سـند ایـن روایـت مناقشـه نمی ورز

ید بـن ارقم که در گزارش  کـه دیدید _ و نیز از ز کـه از ابوموسـی اشـعری روایـت می شـود _ چنـان 

گـزارش ابوداوود، او  ی ایـن قّصـه اسـت؛ و هـم از بالل که در  بیهقـی )دالئـل الّنبـّوه ]388/6[( راو

 408/3 )المسـند:  احمـد  گـزارش  پایـۀ  بـر  کـه  عبدالحـارث  بـن  نافـع  از  هـم  و  نمـوده؛  دربانـی 

ی دربان بوده است. ]413/4[( و

که در سـاختن حدیث  یم؛ همانان  نیز آن را به سـبب وجود بصریان ضعیف نمی شـمار

کوشـا بوده انـد. همچنیـن در  گزافه هـای بـس نـاروا بـه رسـول امیـن؟ص؟ پیشـگام و  و بربسـتن 

کـه ابن ابی شـیبه در بـارۀ او  یانـش در بـارۀ سـلیمان بـن بـالل چـون و چـرا نمی کنیـم  میـان راو

کـرد.« )تهذیـب الّتهذیـب:  کـه بـه حدیثشـان اعتمـاد تـوان  کسـانی نیسـت  ی از  گفتـه اسـت: »و

کـه نسـائی ]کتـاب  بـه سـبب وجـود ابن ابی نمـر باطـل نمی شـمریم  179/4 ]155/4[( نیـز آن را 

]الّثقـات:  ابن حّبـان  و  دانسـته اند  قـوی  غیـر  را  او  ابن جـارود  و  ص133[  المتروکـون:  و  الضعفـاء 

بـن  گویـد: »یحیـی  ابن جـارود  و هـم  بسـا دچـار خطـا می شـود.«  گفتـه اسـت: »چـه   ]360/4

ّیـه  بـه مذهـب قدر گفتـه اسـت: »از معتقـدان  ی حدیـث نمی گویـد.« و سـاجی  از و سـعید 

ب  کـه سـعید بـن ُمَسـِیّ بـود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 338/4 ]296/4[( نیـز در آن خدشـه نمی کنیـم 

کتاب )9/8( شرح حالش را آوردیم. همچنین در بارۀ انتهای  که در همین  در آن راه دارد؛ همو 

کـه از صحابـه بـوده، سـخن نمی گوییـم؛ زیـرا همـۀ صحابـه در  ایـن زنجیـره، ابوموسـی اشـعری 

گردانـدن از  ی  گرچـه سـر سـپردن بـه چنیـن رأی باطـل نوپدیـد و رو نظـر اینـان عـادل هسـتند؛ 
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اشـعری  ابوموسـی  در بـارۀ  کـه  نیسـت  ممکـن  مـا  بـرای  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ک  پـا امـام   سـخن 

و طرفـش ]در ماجـرای تحکیـم[ عمـرو بـن عـاص گفتـه اسـت: »هـال ایـن دو مـرد که بـه داوری 

برگزیدیـد، حکـم قـرآن را پشـت سـر افکندنـد و آن چـه را قـرآن میرانده، زنده نمودنـد و آن چه را 

ی نمـود، بـی آن  قـرآن زنـده سـاخته، میراندنـد. هـر یـک از ایـن دو هـوای نفـس خویـش را پیـرو

گیـرد. پـس بـدون حّجـت روشـن و سـّنت جـاری پیامبـر داوری نمودنـد   کـه از خـدا رهنمـون 

یدنـد و هیـچ یـک راه هدایـت را نیافـت. پـس خـدا و رسـولش   و در داوری شـان اختـالف ورز

کدام جرح و خدشه ای باالتر از این؛ و در این  و آن مرد صالح از مؤمنان1، از آن دو بیزارند.«2 

کردنی است؟ کدام عدالت در بارۀ این مرد تصّور  حال، 

همـۀ  میـان  از  سـه گانه  خلفـای  سـاختن  ویـژه  بـه  اینـان  اهتمـام  کـه  نمی گوییـم  نیـز 

اصحـاب، بـرای مـژده دادن بـه بهشـت، و جعـل روایـات فـراوان و سـاختن قّصه هایـی بسـیار 

یـم. »از  گاه می سـازد؛ و مـا از آن هـا پـرده برنمی دار در ایـن بـاب، مـا را از رازهـای پشـت پـرده آ

کنـد�« ]مائـده/101[ گـر بـرای شـما آشـکار شـود شـما را بـد آیـد و اندوهگیـن  کـه ا چیزهایـی مپرسـید 

گــر ایــن مــژدۀ ]پیامبــر[  ]هیــچ یــک از این هــا را نمی گوییــم؛ بلکــه[ تنهــا می گوییــم: ا

گــر ایــن مــژده دهنده نزد آن شــنوندگان راســتگو شــمرده  آشــکار کننــدۀ بزرگــوار پذیرفتــه شــود و ا

گاه بــه راز نهفتــه در تشــخیص منافقــان، در بــارۀ خــود  شــده، چــرا عمــر از حذیفــۀ یمانــی، آن آ

گشــته  کــه آیــا از منافقــان شــمرده شــده و در شــمار آنــان یــاد  پرســید و بــه خــدا ســوگندش داد 

یــخ مدینــة دمشــق: 97/4 ]276/12[؛ التمهیــد  ی را در آن زمــره نــام بــرده اســت؟ )تار و رســول خــدا و

صــول الدیــن باقالنــی: ص196؛ بهجــة الّنفــوِس ابــن ابــی جمــره: 48/4؛ إحیــاء العلــوم: 129/1 ]114/1[؛ 
ُ
فــی أ

کــه منافقــان در جایــگاه  َکْنــُز الُعّمــال: 24/7 ]344/13[( ایــن پرســنده، خــود، نیــک می دانســته 

کــه همــگان بــاورش دارنــد، بــا آن مــژده قابــل  فرودســت دوزخ جــای دارنــد؟ پــس آیــا ایــن ســؤال 

که چنین نیست! جمع و سازگاری است؟ به خدا سوگند 

1. مقصود، خود حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ است. )ن.(

کتاب )131/2( بنگرید. 2. به همین 
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آیـا جمـع و سـازگاری میـان آن مـژده بـا حدیـث صحیـِح نقـل شـده از عثمـان1 ممکـن 

کـه در روزهـای محاصـره اش بـرای خـارج نشـدن از مدینـه بـه سـوی مّکـه، چنیـن عـذر  اسـت 

ک سـپرده خواهد  کـه فرمـود: ›مـردی از قریـش در مّکـه به خا آوْرد: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه آن  کـه نیـم عـذاب آدمیـان و جّنیـان ایـن اّمـت بـر دوش او اسـت.‹ مـن هرگـز نخواهـم  شـد 

کـه بـه ایمـان خـود به خـدا و رسـولش اعتمـاد دارد و  مـرد باشـم.«؟ آیـا ایـن اسـت سـخن کسـی 

کـه بـه زبـان  کسـی  کار نیکـو انجـام داده و هدایـت یافتـه، چـه رسـد بـه  از آن مطمئـن اسـت و 

پیامبـر راسـتگوی امیـن، بـه بهشـت، مـژده داده شـده اسـت؟

30. بیهقــی )دالئــل الّنبــّوه ]389/6-390[( از حدیــث عبداألعلــی بن ابی مســاور، از ابراهیم 

ــد بــن ارقــم آورده اســت: »رســول  ی بــن محّمــد بــن حاطــب، از عبدالّرحمــان بــن بجیــد2، از ز

که نشسته  خدا؟ص؟ مرا مأمور نمود و فرمود: ›برو تا نزد ابوبکر رسی. او را در خانه اش می یابی 

گرفتــه اســت. بگو:“رســول خــدا؟ص؟ تــو را ســالم می دهــد و می گویــد: تــو را  و زانوانــش را بــه بغــل 

بــه  بهشــت بشــارت بــاد!” ســپس بــرو تــا بــه ثنّیــه رســی؛ پــس عمــر را ســوار بــر االغــی می یابــی، 

کــه بی مویــی پیــِش ســرش بــه چشــم می آیــد. بگو:“رســول خــدا تــو را ســالم می دهــد   حــال آن 

ــازار  ی. او را در ب ــزد عثمــان رو ــا ن ــاد!” ســپس بازگــرد ت ــه  بهشــت بشــارت ب ــو را ب ــد: ت و می گوی

تــو را ســالم می دهــد  فــروش اســت. بگو:“رســول خــدا؟ص؟  و  کــه مشــغول خریــد   می یابــی 

و می گوید: پس از بالیی سخت، تو را مژدۀ بهشت باد!”‹«

یـد هنـگام رفتـن نـزد آنـان، سـخن پیامبـر را در ذهـن نـگاه داشـت و یکایـک را همـان  ز

کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـوده بـود، یافـت. هـر یـک از ایشـان گفـت: »رسـول خـدا کجـا اسـت؟«  گونـه 

گفـت: »ای  ی رفتنـد. چـون عثمـان نـزد پیامبـر آمـد،  یـد نشـانی پیامبـر را داد و آنـان نـزد و ز

که  گاه  که تو را به حق برانگیخت! از آن  کدام بال به من می رسـد؟ سـوگند به آن  رسـول خدا! 

گریخته ام _ در عبارتی:  کاری  کشـیدن  کرده و از بر دوش  با تو بیعت نمودم، نه خود را پنهان 

کتاب )153/9( بنگرید. 1. به همین 

2. در تقریب الّتهذیب ]437/1[ چنین آمده است.
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بـه آوازخوانـی نپرداختـه ام _ و نـه آرزوهـای باطـل نموده ام و نه نرینه ام را با دسـت راسـت لمس 

کـه گفتم.« کـدام بـال بـه مـن می رسـد؟« پیامبـر فرمـود: »همـان اسـت  کـرده ام. پـس 

کـه در شـرح حـال عبداألعلـی بـن  یافـت مطالبـی  گویـد: پژوهنـدگان پـس از در امینـی 

یـان سـند ایـن روایـت  ـد )ص98( آوردیـم، دیگـر نیازمنـد شـناخت راو
ّ
ابی مسـاور در همیـن مجل

ی دروغگـو و پلیـد و دجال و فریبکار و حدیث سـاز بوده و هزاران  کـه و نیسـت. آن جـا گفتیـم 

کـس شـناخته  کـه ایشـان هیـچ یـک را نگفته انـد. هیـچ  حدیـث از پیشـوایان روایـت نمـوده 

ی حدیث سـاخته باشـد و او از کسـانی اسـت که در دروغگویی به ایشـان  نشـده که بیش از و

َمَثل زنند. پس چنین سـندی در اصطالح حدیث شناسـی، سـاختگی خوانده می شـود و نه 

کـرده اسـت. بنگریـد بـه: فتـح البـاری  کـه بیهقـی ایـن حدیـث را بـه آن وصـف  ضعیـف، چنـان 

بشرح صحیح البخاری: 29/7 ]37/7[�

یــخ مدینــة دمشــق: 312/4 ]113/14[( از طریــق ابوعمــرو زاهــد1، از علــی  کر )تار 31. ابن عســا

کــه بــرای دیــدار  کــرده اســت: »حســین]؟ع؟[ را دیــدم  بــن محّمــد صائــغ، از پــدرش روایــت 

یــه بــر منبــر خطابــه می خوانــد. مــردی از  ی آمــده بــود. روز جمعــه بــود و معاو یــه نــزد و معاو

ــراز شــود.‹  ــر منبــر ف ــا ب گفــت: ›ای امیرالمؤمنیــن! حســین را اجــازه ده ت ی  ــه و آن جماعــت ب

یــه بــه او پاســخ داد: ›وای بــر تــو! مــرا بگــذار تــا افتخاراتــم را بشــمارم.‹ ســپس در پــی  معاو

ســتایش و ثنــای خداونــد، گفــت: ›ای ابوعبــداهلل؛ بــه خدایــت ســوگند می دهــم! آیــا مــن فرزنــد 

کــه جــّدم را بــه حــق، مژده بخــش  بطحــای مّکــه نیســتم؟‹ حســین گفــت: ›آری؛ ســوگند بــه آن 

می دهــم!  ســوگند  خدایــت  بــه  ابوعبــداهلل؛  ›ای  پرســید:  یــه  معاو ســپس  برانگیخــت.‹ 

کــه جــّدم را بــه پیامبــری  آیــا مــن دایــی مؤمنــان نیســتم؟‹ پاســخ داد: ›آری؛ ســوگند بــه آن 

یــه پرســید: ›ای ابوعبــداهلل؛ بــه خدایــت ســوگند می دهــم! آیــا مــن  برانگیخــت.‹ ســپس معاو

یـخ مدینة دمشـق و تاریخ بغداد )357/2( و لسـان المیزان )303/5(  یـخ دمشـق چنیـن آمـده؛ اّمـا در تار 1. در تهذیـب تار
ابوعمر زاهد ثبت شـده اسـت.)غ.(
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کــه جــّدم را بــه انذارگــری  کننــدۀ وحــی نیســتم؟‹ پاســخ داد: ›آری؛ ســوگند بــه آن  کتابــت 

یــه فــرود آمــد و حســین بــن علــی بــر منبــر شــد و خــدا را چنــان  برانگیخــت.‹ آن گاه، معاو

گونــه خــدا را نســتوده بودنــد. پــس گفــت: ›پدرم،  کــه پیشــینیان و پســینیان آن  ســتایش گفــت 

کــه زیــر پایــۀ تخــت عــرش، بــرگ ســبزی از  از جــّدم، از جبرئیــل، از خــدای تعالــی روایــت نمــود 

کــه بــر آن نوشــته شــده:“ال الــه اال اهلل؛ محّمــد رســول اهلل؛ ای شــیعیان آل  آس ]= مــوْرد[ اســت 

کــه خداونــد  گفتــِن ال الــه اال اهلل نیایــد، مگــر آن  محّمــد! هیــچ یــک از شــما در روز قیامــت بــا 

ــت ســوگند  ــه خدای گفــت: ›ای ابوعبــداهلل؛ ب ی  ــه و ــه ب ی او را در بهشــت درون ســازد.”‹ معاو

کــه آن دو پیرمــرد،  گفــت: ›کســانی  کســانی هســتند؟‹  می دهــم! شــیعیان آل محّمــد چــه 

ــه، دشــنام ندهنــد.‹« ی ــو را، ای معاو ــدرم و نیــز ت ابوبکــر و عمــر، و عثمــان و پ

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث بـس زشـت و ناپذیرفتنـی اسـت  کر  گویـد: ابن عسـا امینـی 

روایـت دروغ صریـح اسـت  ایـن  کـه  گوییـم  مـا  تـا حسـین نمی بینـم.«  را پیوسـته   و سـندش 

یانش سسـت اسـت. و اّما ابوعمرو زاهد؛  و دسـتاویزهای سـندش گسـیخته و حلقۀ پیوند راو

کتابچـه ای از حدیث هـای  کـه  او همـان دروغگـو و صاحـب روایـات باطـل و مصیبـت زا بـوده 

کتاب )261/5( آوردیم.  که در همین  یه تألیف نمود؛ همان سـان  سـاختگی در افتخارات معاو

اّمـا اسـتادش علـی بـن صائـغ نیـز بسـیار ضعیـف اسـت،  ی بـه سـال 345 درگذشـت. و  و

ی را ضعیـف  یـخ بغـداد: 222/3( آورده اسـت. داَرُقْطنـی هـم و کـه خطیـب بغـدادی )تار چنـان 

کـه در لسـان المیـزان )489/2 ]603/2[( آمـده اسـت. و اّمـا پـدرش ناشـناخته  گونـه  شـمرده، آن 

کـه بـه سـال 179  اسـت و هیـچ یـادی از او نشـده و در طبقـۀ روایتگـران از مالـک جـای دارد 

درگذشته است.

که به سـال 61 شـهید شـد، ببیند  پس او کجا و چگونه توانسـته سـرورمان حسـین؟ع؟ را 

یابد؟ آیا این دیدار و مالقات در خواب و خیال  گشـت، در ک  که به سـال 60 هال یه را  و معاو

صورت پذیرفته یا در بیداری؟

)160(
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یـه از  یم، بـه اقتضـای ایـن افسـانه نبایـد معاو گـر ایـن خواب هـا را راسـت بشـمار وانگهـی ا

کـه خداونـد ایشـان را بـه بهشـت درون می سـازد؛ زیـرا در قنـوت  شـیعیان آل محّمـد؟ص؟ باشـد 

گروهـی از  خویـش علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دو فرزنـد امامـش سـروران جوانـان بهشـتی و نیـز 

صالحـان شایسـته را لعـن می نمـود. همیـن رسـوایی بـرای او بـس اسـت! ایـن موضـوع در بـارۀ 

ی نمودنـد،  از او در ایـن زمینـه پیـرو کردنـد و  کـه راه او را دنبـال  ی و فرومایـگان بنی امّیـه  و

یکسـان صـدق می کنـد.

گـردد؛ زیـرا در  نیـز بایـد موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز از زمـرۀ آن رحمت شـدگان بیـرون 

از  کـه  اسـت  نـاروا سـخنی  و  لعـن می نمـود. »بـزرگ  را  فرومایـۀ وی  گماشـتگان  یـه و  قنوتـش معاو

]کهـف/5[ می آیـد�«  بیـرون  دهانشـان 

کــه عیب جویــان عثمــان، چــه  همچنیــن از ایــن ســخن بافتگی چنیــن الزم می آیــد 

کردنــد، نیــز از شــیعیان آل محّمــد بیــرون  کارش را تمــام  کــه  کســانی  رســد بــه قاتالنــش و 

کــه ایشــان از برجســتگان صحابــه و چهره هــای بــارز مهاجــران و انصــار  گردنــد، حــال آن 

کســی  کــه نــزد اهــل ســّنت، همگــی افــزون بــر شــیعه بــودن، عــادل نیــز هســتند. آیــا  بودنــد 

کــه راســت ترین  جســارت چنیــن جــور و جفایــی بــه آنــان را دارد؟ پــس چکیــدۀ ســخن آن 

کــه هیــچ جایگاهــی در  گفتــار در بــارۀ ایــن روایــت اســتهزابار، باطــل دانســتن آن اســت و ایــن 

وادی صحت ندارد و اعتماد به آن روا نیست.

یـخ بغـداد: 470/5[ از احمـد بـن محّمـد بـن ابی بکـر اشـنانی، از محّمـد  32. خطیـب ]تار

بـن یعقـوب اصـم، از سـرّی بـن یحیـی، از شـعیب1 بـن ابراهیـم، از سـیف بـن عمـر، از وائـل2 

کـرده اسـت: »بارخدایـا!  بـن داوود، از یزیـد3 بهـی، از زبیـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

همانـا در صحابـۀ مـن بـرای اّمتـم برکـت نهـادی؛ پس از ایشـان برکـت را مگیـر و در ابوبکر برای 

1. در تاریخ بغداد، سعید است.)غ.(

2. در تاریخ بغداد، دلیل است.)غ.(

که همان غالم ُمْصَعب بن زبیر باشد. 3. در مأخذ چنین آمده؛ اّما درسِت آن، عبداهلل است 

)161(
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کارش را  گـردآور و  از او برکـت را نگیـر؛ و ایشـان را در پیرامـون او  اصحابـم برکـت قـرار ده و 

کنـده مسـاز! بارخدایـا! عمـر بـن خّطـاب را عـّزت بخـش و عثمـان بـن َعّفـان را شـکیبایی  پرا

کـن و طلحـه را بیامـرز و زبیـر را اسـتوارقدم بـدار و سـعد را سـالمت  ده و علـی را توفیـق عنایـت 

کـن و پیشـگامان نخسـت از مهاجـران و انصـار و تابعیـن  بخـش و عبدالّرحمـان را وقـار عطـا 

ایشـان بـه نیکـی را بـه مـن بپیونـد!«

گویـد: خطیـب در پـی ایـن روایـت آورده اسـت: »سـاختگی اسـت و ضعیفان در  امینـی 

کتـاب )84/8 و 140 و 141 و 333( از  کـه ضعیف ترینشـان سـیف اسـت.«1 در همیـن  آن راه دارنـد 

گاهتان نمودیـم که هر  یـان ایـن سـند هسـتند، آ کـه از راو شـرح حـال سـرّی و شـعیب و سـیف 

کـه  کافـی اسـت، چـه رسـد بـه ایـن  ک بـودن هـر سـندی  یـک از ایشـان بـه تنهایـی بـرای عیبنـا

گردآیند. یـک جـا 

33. خطیـب از مبـارک بـن عبدالجّبـار، از ابوطالـب عشـاری، از ابوالحسـن محّمـد بـن 

عبدالعزیز بردعی، از ابوحبیش طاهر بن حسـین فقیه، از صدقة بن هبیرة بن علی موصلی، 

از عمـر بـن لیـث، از محّمـد بـن جعفـر، از علـی بـن محّمـد َطناِفسـی، از موسـی بـن خلـف، از 

»نـزد رسـول  کـرده اسـت:  ُخـْدری روایـت  بـن ابی سـعید  ابراهیـم  از  بـن ابی سـلیمان،  َحّمـاد 

خـدا؟ص؟ نشسـته بودیـم کـه جبرئیـل فـرود آمـد و گفـت: ›سـالم بـر تـو ای محّمـد! خداونـد ایـن 

گـون بـه  گونا ِبـه را بـرای تـو هدیـه فرسـتاده اسـت.‹ پـس آن ِبـه در دسـت پیامبـر بـا زبان هـای 

که  تسـبیح پرداخـت. گفتیـم: ›ایـن ِبه در دسـت تو تسـبیح می گویـد؟‹ فرمود: ›سـوگند به آن 

کـه در هـر  کاخ آفریـده  مـرا بـه حـق برانگیخـت! همانـا خـدای تعالـی در بـاغ عـدن، 1000000 

کـدام 1000000 اتـاق اسـت و در هـر اتـاق 1000000 تخـت نهـاده شـده و بـر هـر تخـت یـک حـوری 

اسـت. زیـر هـر تخـت چهـار جـوی روان اسـت و بر هر جوی 1000000 درخت اسـت و هر درخت 

کـه زیـر هـر  1000000 شـاخه دارد و بـر هـر شـاخه 1000000 ِبـه اسـت و زیـر هـر ِبـه 1000000 بـرگ اسـت 

کـدام 1000000 فرشـته جـای دارد و هـر کـدام دارای 1000000 بـال هسـتند و زیـر هر بال 1000000 سـر 

لئ المصنوعه: 429/1�
ّ

1. بنگرید به: الآل
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و هـر دهـان  و هـر صـورت دارای 1000000 دهـان اسـت  و هـر سـر 1000000 صـورت دارد  اسـت 

گویـش خداونـد را تسـبیح می گویـد و ایـن  کـه هـر زبـان بـا 1000000 لغـت و  1000000 زبـان دارد 

لغت هـا و گویش هـا هیـچ شـباهتی بـه هـم ندارند. پـاداش این تسـبیح از آِن دوسـتاران ابوبکر 

و عمر و عثمان و علی است.«

اسـت.  سـاختگی  حدیـث  »ایـن  گویـد:   )]388/1[  338/1 المصنوعـه:  لـئ 
ّ

)الآل سـیوطی 

کـه احمـد حدیـث  کسـی اسـت  صدقـه از ناشـناختگان روایـت می کنـد. محّمـد بـن جعفـر 

ی را وانهـاد. موسـی نیـز مـردود و وانهـاده اسـت.« گفتـن از و

گوییم: شـاید روایت کردن همین گفتار باطل و همانندهایش سـبب شـده که مؤتمن  ما 

گردد و او را به صراحت دروغگو  سـاجی در بارۀ اسـتاِد خطیب، مبارک بن عبدالجّبار، بدنظر 

شـمارد؛ چنـان کـه در لسـان المیـزان )10/5 ]14/5[( آمـده اسـت. همیـن نشـان می دهـد کـه حـال 

دیگـر راویـان آن چگونـه اسـت. هرگـز انسـان عاقـل بـه کسـی کـه روایتـش چنیـن باشـد، اعتمـاد 

کنـون توضیح در بـارۀ آن راویان: نمـی ورزد. ا

_ ابوطالـب عشـاری محّمـد بـن علـی بن فتـح. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال( از او حدیث هایی 

کنـد! در ایـن میـان،  گفتـه اسـت: »خداونـد سـازنده اش را لعنـت  آورده و سـاختگی دانسـته و 

کـه چـرا عشـاری را وانهادنـد تـا ایـن سـخنان باطـل را روایـت  مالمـت بـر محّدثـان بغـداد اسـت 

نمایـد!« نیـز وی پـس از یـاد کـردن از سـخن خطیب در ثقه شـمردن وی، گفته اسـت: »حّجت 

نیست«. بنگرید به: میزان اإلعتدال: 107/2 ]656/3[�

حدیـث  ی  و »از  گویـد:   )353/2 بغـداد:  یـخ  )تار بغـدادی  خطیـب  بردعـی.  ابوالحسـن   _

نوشتم؛ اّما جای تردید و تأّمل دارد. وانگهی حدیث چندانی از او روایت نشده است.«

ی ناشناس و ناشناخته است. _ ابوحبیش فقیه. و

_ صدقـه. ناشـناخته اسـت و از او بـه خیـر یـاد نکرده انـد و ویژگـی نیکـی برایـش شـناخته 

شـده نیست.
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_ عمر بن لیث. مجهول و ناشناس است.

ی روایت  گویـد: »از او حدیـث شـنیدم؛ اّما هرگـز از و _ محّمـد بـن جعفـر مدائنـی. احمـد 

کـرده  یـاد  ی  و از   )]44/4[ الکبیـر  )الّضعفـاء  عقیلـی  کـرد.«  نخواهـم  نیـز  گاه  هیـچ  و   نکـرده ام 

گفته اسـت:  و سـخن احمد را نقل نموده اسـت. ابن قانع او را ضعیف شـمرده و ابن عبدالبّر 

»حدیثـش  گویـد:   ]222/7 التعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  نیسـت.«  قـوی  حدیث شناسـان  »نـزد 

نوشـتنی اسـت؛ اّمـا بـه آن احتجـاج نمی شـود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 99/9 ]86/9[(

_ موسـی بـن خلـف عّمـی بصـری. آجری گوید: »چنـدان قوی نیسـت و از ابن معین نقل 

گفتـه اسـت: »روایت هـای  کـه ضعیـف اسـت.« ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 240/2[  شـده 

 بس زشـت و ناپذیرفتنی بسـیار آورده اسـت.« داَرُقْطنی گوید: »قوی نیسـت؛ اما برای مقایسـه 

کارآید.« )تهذیب الّتهذیب: 342/10 ]304/10[( و سنجش به 

گمـان  _ ابراهیـم بـن ابی سـعید ُخـْدری. بـرای ابوسـعید پسـری بـه ایـن نـام یـاد نشـده؛ و 

کـه صحیـح، چنیـن باشـد: »از ابراهیـم نخعـی، از ابوسـعید ُخـْدری.« و خدا دانا اسـت. دارم 

34. نّحـاس )معانـی القـرآن(، از ابوعبـداهلل احمـد بن علی بن سـهل، از محّمد بن حمید، 

کـه  یـه، از ابواسـحاق، از َبـراء بـن عـازب روایـت نمـوده  از یحیـی بـن ُضَریـس، از زهیـر بـن معاو

که آن حضرت؟ص؟  عربی صحرانشین در حّجة الوداع به سوی رسول خدا؟ص؟ رفت، حال آن 

گفـت: »مـن مـردی مسـلمان هسـتم؛  نشسـته بـر شـتر خـود، عضبـاء، در وقـوف عرفـات بـود. 

کـه ایمـان آوردنـد و کارهـای نیـک و شایسـته کردنـد،  گاهـم سـاز: ›همانـا کسـانی  پـس در بـارۀ ایـن آیـه آ

کـه از زیـِر  کـه بهشـت های پاینـده دارنـد  کـرده اسـت تبـاه نمی کنیـم. ایشـانند  کار نیکـو  کـه  کسـی را  مـا مـزد 

]کوشـکهای[ آنـان نهرهـا روان اسـت؛ در آنجـا بـا دسـتبندهایی از زر آرایـش می شـوند و جامه هایـی سـبز از 

دیبای نازک و دیبای سـتبر می پوشـند�‹ ]کهف/30 و 31[« رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »نه تو از آنان دور 

هسـتی و نـه ایشـان از تـو. آنـان ایـن چهـار تـن هسـتند: ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی. پـس 

که این آیه در بارۀ ایشان فرود آمده است.« کن  گاه  قومت را آ
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کـه در بـارۀ  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 398/10 ]259/10[( ایـن روایـت را آورده؛ همـو 

حدیث هـای ایـن کتـاب گفتـه اسـت: »همۀ این ها را با اجازۀ نقل روایت آورده ایم؛ و سـتایش 

از آِن خداونـد اسـت.«

کـه چنیـن دروغ  گویـد: آیـا از مـرد بـزرگ صاحـب تفسـیر در شـگفت نمی شـوید  امینـی 

بـرای تحریـف سـخنان و دروغ  بـا اجـازۀ نقـل روایـت مـی آورد و  بـا سـندی سسـت را  روشـن 

بسـتن بـر پـروردگارش و رسـول آن حضـرت؟ص؟ خـدای را سـتایش می کنـد؟ از روایـت نمـودن 

بی فهم و دانش به خدا پناه می جویم!

کـه خطیـب بغـدادی  در سـند ایـن خبـر، احمـد بـن علـی بـن سـهل مـروزی جـای دارد 

کـه کلمـه ای در سـتایش او بگویـد؛ گویـا  ی را آورده، بـی آن  یـخ بغـداد: 303/4( شـرح حـال و )تار

کـرده و  ی چیـزی بیشـتر از او نمی دانـد. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]120/1[( نیـز از او یـاد  جـز نـام و

ی آورده و گفتـه اسـت: »ابن حـزم ایـن روایـت را آورده، گوید: ›احمد ]بن علی بن  حدیثـی از و

سـهل[ ناشـناخته اسـت.‹« )لسـان المیـزان: 222/1 ]239/1[(

کـه یعقوب بن شـیبه در بارۀ  نیـز در آن محّمـد بـن حمیـد ابوعبـداهلل رازی تمیمـی اسـت 

یـخ الکبیـر: 69/1[  او گفتـه اسـت: »روایـات بـس زشـت و ناپذیرفتنـی بسـیار دارد.« بخـاری ]التار

اسـت:  گفتـه  جوزجانـی  و  شـمرده  ثقـه اش  غیـر  نسـائی  و  دانسـته  تأّمـل  جـای  را  حدیثـش 

»مذهبـش نادرسـت و خـودش غیـر ثقـه اسـت.« فضلـک رازی گویـد: »نـزد مـن 50000 حدیـث 

از ابن حمیـد یافـت می شـود کـه حّتـی یـک کلمـه از او روایـت نمی کنـم.« صالـح اسـدی گفته 

اسـت: »هـرگاه خبـری از سـفیان بـه او می رسـید، آن را بـه مهـران نسـبت مـی داد؛ و چـون از 

منصـور روایتـی می یافـت، آن را بـه عمرو بن ابی قیس منسـوب می نمود.« سـپس گفته اسـت: 

ی را در جعـل آن مّتهـم می دانیـم.« همـو در  »هـر چـه ابن حمیـد بـرای مـا روایـت نمایـد، خـود و

کـه بیش از  ی رو بـه فزونـی داشـت و هیـچ کس را ندیدم  جـای دیگـر گفتـه اسـت: »احادیـث و

گسـتاخی ورزد. حدیث هـای افـراد را می گرفـت و آن هـا را دسـتکاری و جابه جـا  ی بـر خـدا  و
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کـه بیـش از ایـن دو مـرد در دروغگویـی چیره دسـت  می کـرد.« نیـز گویـد: »هیـچ کـس را ندیـدم 

ی را از بر بود.« که همۀ حدیث های و باشد: سلیمان شاذکونی و محّمد بن حمید 

گویـد: »چـون هـارون بـن مغیـره درگذشـت، از محّمـد بـن  محّمـد بـن عیسـی دامغانـی 

کنـد. پـس تکه کاغذهایـی  ی شـنیده، برایـم روایـت  کـه از و حمیـد خواسـتم تـا همـۀ آن چـه را 

کـه چـون همـۀ آن احادیـث را برشـمردم، سـیصد و شـصت و انـدی شـد.«  برایـم بیـرون آورد 

انـدی  و  ده  احادیثـش  شـمارش  از  پـس  مغیـره[  ]بـن  هـارون  از  »ابن حمیـد  گویـد:  جعفـر 

گفتـه اسـت: »از ابوزرعـه  بـرادرزادۀ ابوزرعـه،  کـرده اسـت.« ابوالقاسـم،  هـزار حدیـث روایـت 

گفتـم: ›دروغ  در بـارۀ محّمـد بـن حمیـد پرسـیدم. بـا انگشـتش بـه دهانـش اشـاره نمـود. بـه او 

می گفـت؟‹ سـرش را بـه نشـانۀ آری تـکان داد. گفتـم: ›او پیـر شـده بـود. شـاید دیگـران بـه نـام 

ی می بسـتند.‹ گفـت: ›نـه؛ پسـرم! خـودش به عمد  ی حدیـث می سـاختند و بـا فریـب بـه و و

می کـرد.‹« چنیـن 

از  گروهـی  ابن ِخـراش و  ابوحاتـم رازی، در حضـور  گویـد: »در خانـۀ  بـن عـدی  ابونعیـم 

کـه از ابن حمیـد  گـروه شـنیدم  ی و آن  اسـتادان روایـت و حافظـان سـرزمین ری بـودم و از و

سـخن می گفتند و همگی به اجماع، او را در روایت بسـیار ضعیف می دانسـتند و می گفتند 

کوفیـان را می گیـرد و بـه  ی آن چـه را نشـنیده، روایـت می کنـد و حدیث هـای بصریـان و  کـه و

یـان ری روایـت می نمایـد. ابوعّبـاس بـن سـعید گفـت: ›از داوود بن یحیی شـنیدم:“از  نـام راو

گفـت و بـه خـدا سـوگند! دروغ  کـه می گفـت: ابن حمیـد بـرای مـا حدیـث  ابن ِخـراش شـنیدم 

می گفت.”‹«

گفتـم: ›آن چـه نـزد تـو در بـارۀ محّمـد بـن  گویـد: »بـه ابوحاتـم  سـعید بـن عمـرو برذعـی 

حمیـد رازی و شـخصّیت او صحیـح شـمرده می شـود، چیسـت؟‹ پاسـخ داد: ›خبـر یافتـم 

کتـاب را دیـدم و  ی رفتـم و آن  کتابـی از ابوزهیـر اسـت. نـزد و کـه نـزد اسـتادی از خلقانیـان، 

کـه احادیـث ابوزهیـر نیسـت؛ بلکـه روایـات علـی بـن مجاهـد  یافتـم  وارسـی نمـودم. پـس در
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که از آن ادعا دسـت بردارد. پس برخاسـتم و به همراه خویش  اسـت. اّما آن اسـتاد نپذیرفت 

گفتم:“ایـن مـرد دروغگـو اسـت و دروغگویـی هـم بلـد نیسـت.” اندکـی بعـد، بـه سـراغ محّمد 

گفتم:“ایـن روایـات را از  بـن حمیـد آمـدم. او نیـز دقیقـا همـان جـزوه را بـه مـن نشـان داد. بـه او 

گفت:“علـی بـن  گفـت:“از علـی بـن مجاهد.”پـس در ضمـن خواندنـش  کـه شـنیده ای؟” 

کـه همراهـم بـود، رفتـم  گفـت.” بـه حیـرت افتـادم و بـه سـراغ جوانـی   مجاهـد برایـم حدیـث 

کـه بـه مـا نشـان داده بـود، از او  کتابـی  گرفتـم و نـزد آن اسـتاد بازگشـتیم. در بـارۀ  و دسـتش را 

ابوحاتـم  اسـت.”‹ سـپس  گرفتـه  امانـت  مـن  از  را  آن  بـن حمیـد  گفت:“محّمـد  پرسـیدیم. 

کـه محمـد بـن حمیـد ]بـا گفتن ایـن عبـارت: حدثنی  گفـت: ›بدیـن وسـیله برایـم روشـن شـد 

علـی بـن مجاهـد[ اشـاره می کنـد کـه این مطلب ]کـه این احادیث از علی بن مجاهد اسـت[ 

امری آشکار است.‹«

نســائی  روایــت نمی کــرد.  ی  از و ابن خزیمــه  امامــاِن حدیــث[1  ]امــاِم  گویــد  ]بیهقــی[ 

گفتــم: ›قطعــًا؟‹ پاســخ داد: ›آری.‹  گویــد: »بــه نســائی  کنانــی  او را بی اعتبــار می شــمرد. 

گویــد: »محّمــد  گفــت: ›نــه.‹« همــو در جــای دیگــر  ی هیــچ روایتــی نیــاورده ای؟‹  گفتــم: ›از و

گفتــه اســت.« ابن حّبــان ]کتــاب المجروحیــن:  بــن حمیــد دروغگــو اســت و ابــن واره نیــز چنیــن 

یــان ثقــه را بــه تنهایــی مــی آورد.« )تهذیــب  گویــد: »حدیث هــای دســتکاری شــده از راو  ]303/2

)]115 الّتهذیــب: 131-127/9 ]111/9- 

ی را  که و کسـانی  ی دروغگو و ُپرگو بوده و  که و چکیدۀ سـخن در بارۀ این مرد آن اسـت 

ی به سـتایش او  سـتوده اند، یا از حالش خبر نداشـته اند و یا پیش از آشـکار شـدن وضع بد و

کـه می گفـت: ›ابوحاتم  پرداخته انـد. ابوعّبـاس بـن سـعید گویـد: »از داوود بـن یحیـی شـنیدم 

رازی  ابوحاتـم  وانهـاد.‹«  را  ی  و سـرانجام  اّمـا  می کـرد؛  روایـت  حمیـد  بـن  محّمـد  از  پیش تـر 

کـه وضـع ابن حمیـد آشـکار شـود، یحیی  ]الجـرح و التعدیـل: 232/7[ گفتـه اسـت: »پیـش از آن 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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گفتـم:  گفـت: ›چـه چیـزی را از او عیـب می گیرنـد؟‹  ی از مـن پرسـید و  بـن معیـن در بـارۀ و

گرفته، آن را  ی چیزی هسـت و او آن را نادرسـت می داند و قلم به دسـت  کتاب و ›احیانا در 

دگرگـون می سـازد.‹ یحیـی گفـت: ›ایـن بدخصلتـی اسـت.‹ ... .« ابوعلـی نیشـابوری گوید: 

»بـه ابن خزیمـه گفتـم: ›کاش اسـتاد1 از محّمـد بـن حمیـد نیز روایـت می نمود؛ زیـرا احمد او را 

که شـناختیم،  گر او را چنان  ی را نشـناخته؛ و ا به نیکی سـتوده اسـت.‹ پاسـخ داد: ›احمد و

ی نمی پرداخـت.‹« می شـناخت، هرگـز بـه سـتایش و

یخ مدینة دمشـق: 339/22[ از طریق علی بن محّمد بن شـجاع  کر ]مختصر تار 35. ابن عسـا

ربعـی، از عبدالوّهـاب میدانـی دمشـقی، از محّمـد بـن عبـداهلل بـن یاسـر، از محّمـد بن بـّکار، از 

محّمـد بـن ولیـد، از داوود بـن سـلیمان شـیبانی، از حـازم بن جبلة بـن ابی نصـره2، از پدرش، از 

جـّدش، از ابوسـعید ُخـْدری  روایـت نمـوده کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه ابوبکر و عمر فرمـود: »به خدا 

سـوگند! شـما را دوسـت می دارم، بدان سـبب که خدا شـما را دوسـت دارد. فرشتگان نیز شما 

کـه دوسـتار  کـه خـدا دوسـتار شـما اسـت. خداونـد کسـی را  را دوسـت می دارنـد، بـه آن جهـت 

شـما باشـد، دوسـت بـدارد؛ هـر کـه بـا شـما پیونـدد، خـدا نیـز بـا او بپیوندد؛ هـر که از شـما پیوند 

کـه در دنیـا و آخرتتـان بـا شـما دشـمنی کنـد،  بگسـلد، خـدا نیـز پیونـدش را بـا او بگسـلد؛ و هـر 
خداوند با وی دشـمن باشـد.« )لسـان المیزان: 418/2؛ 229/5 ]513/2؛ 259/5[(3

راویان سند

گویـد:  کتانـی  _ عبدالوّهـاب میدانـی. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 160/2 ]679/2[( بـه نقـل از 

ْنصـاری مّتهـم بـه 
َ
ی سـهل انگاری راه دارد و او را در اّدعـای دیـدار بـا ابوعلـی بـن هـارون أ »در و

دروغ دانسـته اند.«

1. مقصودش خود ابن خزیمه بوده است.)م.(

کمال:  کـوال )اإل کـه ابن ناصرالّدین )توضیـح المشـتبه: 15/3( و ابن ما 2. درسـِت آن، خـازم بـن جبلـة بـن ابی نضـره اسـت 
284/2( آورده انـد.)غ.(

3. ایـن روایـت دو گونـه آمـده کـه در یکـی سـند بـه گونـۀ باال اسـت و در دیگـری چنین اسـت: از خازم بن َجَبلـه، از پدرش، 
از جـّدش ابوبصره.)غ.(
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ناشـناس  ی  آمـده اسـت: »و میـزان اإلعتـدال )85/3 ]606/3[(  بـن عبـداهلل. در  _ محّمـد 
ناپذیرفتنـی می نمایـد.« و  او یکسـره زشـت  ایـن حدیـث  و  اسـت 

ی را ناشـناخته شـمرده و ذهبی  _ محّمد بن بّکار. ناشـناس و مجهول اسـت. ابن حزم و
نیز مجهول بودنش را صحیح دانسـته اسـت. بنگرید به: میزان اإلعتدال: 31/3 ]492/3[�

ی ابن ابان قالنسـی اسـت که دروغگو و حدیث سـاز  کـه و _ محّمـد بـن ولیـد. گمـان دارم 
گذشت.1 د، یکی از ساخته های باطلش در فضیلت ابوبکر 

ّ
بوده و در همین مجل

ی را بسـیار  گویـد: »ازدی و _ داوود بـن سـلیمان. ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 318/1 ]8/2[( 
ضعیـف شـمرده اسـت.«

ی و پدر و جّدش ناشناخته و مجهولند. _ خازم بن َجَبله.2 و

ّیـــا غـــالم طلحـــه، از حســـن  کثیـــر الّنـــواء، از زکر ْنصـــاری، از 
َ
36. ازدی از محّمـــد بـــن عمـــر أ

کـــه در بـــارۀ ابوبکـــر و عمـــر از علـــی پرســـیدند. پاســـخ داد: »آن دو ]در  بـــن معتمـــر روایـــت نمـــوده 
گـــروه پیشـــگامان بـــه ســـوی خـــدا همـــراه بـــا محّمـــد هســـتند. موســـی از پـــروردگارش  قیامـــت[ از 
آن دو را خواســـت؛ اّمـــا خداونـــد آن دو را بـــه محّمـــد بخشـــید.« )لســـان المیـــزان: 321/5 ]363/5[(

گویـد: »ایـن خبـری اسـت بـس  گویـد: ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 113/3 ]670/3[(  امینـی 
کثیـر الّنـواء آمـده  زشـت و ناپذیرفتنـی و ازدی آن را ضعیـف شـمرده اسـت.« در ایـن سـند، 
گویـد: »حدیثـش ضعیـف اسـت و طریـق  ی  کـه ابوحاتـم ]الجـرح و التعدیـل: 159/7[ در بـارۀ و

]کتـاب  نسـائی  اسـت.«  شـمرده  گمـراه  را  او  جوزجانـی  اسـت.4  طریـف3  بـن  سـعد  روایتـش 

ف حدیثی است که ابن عدی از طریق 
ّ
د نبوده؛ بلکه گویا مقصود جناب مؤل

ّ
1. به نظر می رسد که چنین روایتی در این مجل

زبیر بن َعّوام آورد و در سندش محّمد بن ولید قالنسی جای دارد. این حدیث در همین کتاب )296/9( گذشت.)م.(

گذشت.)م.( که درسِت آن، در پانوشت  ف در متن »حازم بن َجَبله« آورده بود 
ّ
که جناب مؤل گفته نماَند  2. نا

یـده و حدیثـش بسـیار ضعیـف بوده اسـت. ابن حّبان ]کتاب المجروحیـن: 357/1[ وی را  3. وی در تشـّیع افـراط می ورز
حدیث سـاز شـمرده اسـت. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 473/3 ]411/3[�

4. در متـن »باُبـه سـعد بـن طریـف« آمـده اسـت. شـاید هـم مقصـود ایـن باشـد: کثیـر النـواء در دروغ پـردازی، بـه سـعد بـن 
کـه در جعـل حدیـث سرشـناس بـوده، شـباهت داشـته اسـت. )ن.( طریـف 
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ی  و »در  اسـت:  گفتـه  دیگـر  جـای  در  و  خوانـده  ضعیـف  را  او  ص206[  المتروکـون:  و  الضعفـاء 

گویـد: »در تشـّیع غلـّو  جـای تردیـد و تأّمـل اسـت.« ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 66/6[ 
کـه کثیر الّنـواء پیش از  یـد و افـراط پیشـه می کـرد.« از محّمـد بـن بشـر َعْبـدی نقل شـده  می ورز
مـرگ از تشـّیع دسـت کشـید. )میـزان اإلعتـدال: 352/2 ]402/3[؛ لسـان المیـزان: 321/5 ]363/5[؛ 

تهذیـب الّتهذیـب: 411/8 ]367/8[(

زکرّیـا، غـالم طلحـه، و اسـتادش نیـز ناشـناخته و مجهولنـد. ایـن اسـت ایرادهـای سـند 
یانـش حّتـی یـک ثقـه یافـت نمی شـود. متـن آن نیـز اسـتوارترین دلیـل بـر  کـه در راو آن روایـت 

بطالن آن است.

37. احمـد )المسـند: 193/1 ]316/1[( بـا سـندش از عبدالّرحمـان بـن حمیـد، از پـدرش، 
اسـت؛  بهشـت  »ابوبکـر در  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟  کـه  نمـوده  روایـت  بـن عـوف  از عبدالّرحمـان 
عمـر در بهشـت اسـت؛ علـی در بهشـت اسـت؛ عثمـان در بهشـت اسـت؛ طلحـه در بهشـت 
اسـت؛ زبیر در بهشـت اسـت؛ عبدالّرحمان بن عوف در بهشـت اسـت؛ سـعد بن ابی وّقاص 
ید در بهشـت اسـت؛ و ابوعبیدة بن جّراح در بهشـت اسـت.« در بهشـت اسـت؛ سـعید بن ز

ایـن خبـر را بـا همیـن سـند، ِترِمـذی )الّسـنن: 182/13 و 183 ]605/5[( آورده و نیـز مانندش 
را از عبدالّرحمـان بـن حمیـد، از پـدرش، از رسـول خـدا روایـت نمـوده اسـت. همچنین َبَغوی 

)مصابیح الّسـنه: 277/2 ]179/4[( آن را آورده اسـت.

ابوداوود )الّسـنن: 264/2 ]211/4[( از طریق عبداهلل بن ظالم مازنی آورده اسـت: »از سـعید 
کـه فـالن بـه کوفـه درآمـد و کسـی را بـه خطبـه بـه پا داشـت  یـد بـن عمـرو شـنیدم: ›آن گاه  بـن ز
گفـت: ›آیـا ایـن سـتمگر را نمی بینـی؟ مـن  گرفـت و  یـد دسـت مـرا  ]...[.‹ سـپس سـعید بـن ز
گفتـم:  کـه آن ُنـه تـن در بهشـت جـای دارنـد.‹ سـپس آنـان را شـمارش نمـود.  گواهـی می دهـم 

کـرد و سـپس گفـت: ›من.‹« ›دهمیـن تـن کیسـت؟‹ اندکـی درنـگ 

ــجد  ــه او در مس ک ــوده  ــت نم ــس1 روای ــان اخین ــق عبدالّرحم ــنن: 211/4[ از طری ــو ]الّس هم

1. در سنن ابوداوود و میزان اإلعتدال )546/2( و تهذیب الّتهذیب )121/6( عبدالّرحمان بن اخنس آمده است.)غ.(
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گفــت: »گواهــی  یــد برخاســت و  کــرد. پــس ســعید بــن ز کــه مــردی علــی؟ع؟ را بــه بــدی یــاد  بــود 

تــن در بهشــت هســتند. پیامبــر در  از رســول خــدا؟ص؟ چنیــن شــنیدم: ›ده  کــه  می دهــم 

بهشــت اســت؛ ابوبکــر در بهشــت اســت؛ عمــر در بهشــت اســت؛ عثمــان در بهشــت اســت؛ 

علــی در بهشــت اســت؛ طلحــه در بهشــت اســت؛ زبیــر بــن عــّوام در بهشــت اســت؛ ســعد بــن 

گــر خواهــی، دهمیــن  مالــک در بهشــت اســت؛ عبدالّرحمــان بــن عــوف در بهشــت اســت.‹ و ا

ــت:  گف ــت؟«  کیس ــد: »او  گفتن ــد.  ی ــکوت ورز ــت؟« س کیس ــد: »او  گفتن ــرم.«  ــام ب ــز ن ــن را نی ت

یــد.« »ســعید بــن ز

)الّسـنن: 183/13 و 186 ]605/5  ِترِمـذی  کرده انـد:  بـا ذکـر سـند روایـت  کسـان  ایـن  را  آن 

صـول: 260/3 ]303/3[(. نیـز محّب الّدیـن طبـری 
ُ
و 609[(؛ ابن َدْیَبـع )تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

کـرده اسـت. ِضـره: 20/1 ]30/1[( آن را بـا هـر دو طریـق یـاد  یـاض الّنَ )الّر

کـه پشـتوانۀ ده تـِن بشـارت  گویـد: مـا در ایـن روایـت چنـدان اهّمّیتـی نمی بینیـم  امینـی 

کـه مژده هـای  یافتـه بـرای افتخـاری واال و در میـان مؤمنـان، تنهـا ویـژۀ آنـان باشـد؛ از آن پـس 

راسـت در قـرآن عزیـز در بـارۀ بهشـتی بـودن همۀ ایمـان آورندگان به خدا که عمـل صالح انجام 

دهند، آمده است:
کــه ایشــان را  کرده انــد مــژده ده  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آورده و  کســانی را  »و 

از زیــِر ]درختــاِن[ آن هــا جوی هــا روان اســت.« ]بقــره/25[ کــه  بهشت هاســت 

»خــدای از مؤمنــان جانهــا و مالهاشــان را بخریــد بــه بهــای آن کــه بهشــت بــرای آنــان باشــد.« 

]توبــه/111[

کردنــد و در برابــر پروردگارشــان  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آوردنــد و  کســانی  »همانــا 

ع ورزیدنــد، آنــان بهشــتیانند.« ]هــود/23[ خشــو

بــه  کرده انــد  و شایســته  نیــک  کارهــای  و  آورده انــد  ایمــان  کــه  را  کســانی  »همانــا خداونــد 

]حــج/14[ اســت.«  روان  جوی هــا  آن هــا  ]درختــان[  زیــر  از  کــه  درآرد  بهشــتهایی 

کــه  کردنــد ایشــان را بهشــتهایی اســت  کارهــای نیــک و شایســته  کــه ایمــان آوردنــد و  »امــا آنــان 

بــرای پذیرایــی در آن هــا جــای می گزیننــد.« ]ســجده/19[
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کنــد، ایشــان بــه  کارهــای نیــک و شایســته  کــه مؤمــن باشــد  کــس از مــرد و زن در حالــی  »و هــر 

بهشت درآیند.« ]نساء/124[

کــه از زیــر آن هــا جوی هــا  »و هرکــه خــدای و پیامبــرش را فرمــان َبــَرد او را بــه بهشــتهایی درآورد 

روان اســت.« ]فتــح/17[

کــه از زیــر  کنــد او را بــه بهشــت هایی درآورد  کار شایســته  کــه بــه خــدا ایمــان آورد و  »و هــر 

]طــاق/11[ اســت.«  روان  جوی هــا  آن هــا  ]درختــان[ 

کــه از زیــر ]درختــان[ آن هــا  »خداونــد بــه مــردان و زنــان مؤمــن بوســتانهایی وعــده داده اســت 

جوی هــا روان اســت.« ]توبــه/72[

کـه بـه بهشـت درمی آینـد. وانگهی این سـخن  چـه بسـیارند کسـانی از اّمـت محّمـد؟ص؟ 

گونـۀ صحیـح از آورنـدۀ بزرگـوار دیـن رسـیده اسـت: »همانـا علـی و شـیعیانش در بهشـت  بـه 

جـای دارنـد.« و بـا ایـن حقیقـت، علـی؟ع؟ را بشـارت داد. ]الغدیـر: 78/3 و 79[ همچنین این 

خبـر صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »جبرئیـل نـزد مـن آمـد و گفـت: ›اّمت خویش 

کـه بـه خداونـد شـرک نـورزد، در بهشـت اسـت.‹  کـس بمیـرد، حـال آن  کـه هـر  را مـژده بخـش 

کـرده باشـد؟‹ گفـت: ›آری.‹ باز پرسـیدم: ›حّتی  گـر دزدی و زنـا  گفتـم: ›ای جبرئیـل! حّتـی ا

کـرده  زنـا  و  دزدی  گـر  ا ›حّتـی  پرسـیدم:  بـاز  ›آری.‹  گفـت:  باشـد؟‹  کـرده  زنـا  و  دزدی  گـر  ا
گـر شـراب خـورده باشـد.‹«1 گفـت: ›آری؛ و نیـز حّتـی ا باشـد؟‹ 

نیـز ایـن خبـر صحیـح از آن حضرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »شـما را مـژده باد و این مـژده را به 
گواهی دهد، در بهشت است.«2 کس صادقانه به یکتایی خدا  که هر  آیندگان نیز بدهید 

نیـز از آن حضـرت؟ص؟ بـه گونـۀ صحیـح رسـیده اسـت: »سـوگند بـه آن که جانم به دسـت 

کـه ]از ورود بـه آن[ ابـا ورزد  کسـی  او اسـت! همـۀ شـما بـه بهشـت درون خواهیـد شـد، مگـر 

کـه از ورود بـه  کیسـت  یـا همچـون رمیـدن شـتر، از خـدا برمـد.« پرسـیدند: »ای رسـول خـدا! 

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: احمـد ]المسـند: 203/6 و 209[؛ ِترِمـذی ]السـنن: 27/5[؛ نسـائی ]عمل 
الیـوم و اللیلـة: ص319[؛ ابن حّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن حبـان: 446/1[ از ابوذر.

2. احمد ]المسند: 548/5[ و َطَبرانی آن را از طریق ابوموسی اشعری روایت نموده اند.
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که از من سـرپیچد،  که از من فرمان َبَرد، به بهشـت درآید؛ و هر  بهشـت ابا ورزد؟« فرمود: »هر 
بـه دوزخ درآیـد.«1

بـه گونـۀ صحیـح از جابـر روایـت شـده که از پیامبر؟ص؟ شـنیده اسـت: »همانـا امید دارم 

ی گویـد: »تکبیر سـردادیم. پس فرمود:  کـه پیـروان مـن از اّمتـم یک چهارم بهشـتیان باشـند.« و

›امیـد دارم یک سـوِم ایشـان باشـند.‹ بـاز تکبیـر گفتیـم. سـپس فرمـود: ›امیـد دارم نیـم ایشـان 
باشند.‹«2

مـرا  پـروردگارم  »همانـا  اسـت:  رسـیده  آن حضـرت؟ص؟  از  صحیـح  خبـر  ایـن  همچنیـن 

تـن از  بـه بهشـت درآوَرد و سـپس هـر 1000  اّمتـم را بی حسـاب  از  تـن  کـه 70000  وعـده فرمـود 

�411  -405/10 الزوائـد:  مجمـع  بـه:  بنگریـد  کننـد.«  دیگـر شـفاعت  تـن   70000 بـرای  ایشـان 

گـر ایـن ده تـِن بشـارت  هماننـد این هـا خبرهـای صحیـح فـراوان دیگـر نیـز هسـت. پـس ا

یختـه باشـند، الجـرم هماننـد دیگـر  یافتـه بـه راسـتی مؤمـن بـوده و بـه دامـان کتـاب و سـّنت آو

کار نیکـو انجـام داده انـد، در شـمار بهشـتیان  کـه بـا تمـام وجـود، تسـلیم خـدا شـده و  کسـانی 

خواهنـد بود.

گونـه ای ویـژه از زبـان پیامبـر  وانگهـی جـز ایـن ده تـن، شـماری دیگـر از صحابـه نیـز بـه 

ک؟ص؟ مـژدۀ بهشـت یافته انـد؛ از جمله: عّمار بن یاسـر که از رسـول خـدا؟ص؟ از جبرئیل؟ع؟  پـا

ی را بـه بهشـت مـژده ده. آتـش بر عّمار حرام گشـته  ایـن سـخن در بـارۀ او نقـل شـده اسـت: »و

کـه بخـوردش  گوشـت عّمـار بـر آتـش حـرام اسـت  اسـت.« نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »خـون و 

َکْنـُز الُعّمـال:  یـخ مدینـة دمشـق: 626/12؛  کنـد.« )المسـتطرف تألیـف ابشـیهی: 137/1؛ تار یـا لمسـش 

)539/12 721/11؛ 

یـان حدیـث صحیح هسـتند؛ چنان کـه در مجمع  الّزوائد  1. آن را َطَبرانـی ]المعجـم األوسـط: 449/1[ آورده و راویانـش راو
)70/10( آمده است.

یان  2. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: احمـد ]المسـند: 308/4[؛ بـّزار؛ َطَبرانی ]المعجـم الکبیـر: 5/10[. راو
یـان حدیـث صحیـح هسـتند. بنگریـد به: مجمـع  الّزوائـد: 403-402/1� یـان یکـی از دو سـند احمـد، راو بـّزار و نیـز راو
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همچنیـن ایـن خبـر صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »ای خانـدان یاسـر! شـما 

گونـۀ صحیـح رسـیده  کـه وعده گاهتـان بهشـت اسـت.« نیـز از آن حضـرت؟ص؟ بـه  را مـژده بـاد 

اسـت: »هرآینـه بهشـت اشـتیاق چهـار تـن را می کشـد: علـی بـن ابی طالـب، عّمـار بـن یاسـر، 

سـلمان فارسـی، و مقداد.« در روایت دیگر آمده اسـت: »بهشـت مشـتاق سـه تن اسـت: علی 

و عّمـار و بـالل.« )الغدیـر: 20/9 و 26 و 28(

یـد بـن صوحـان رسـیده اسـت. )الغدیـر:  ز بـودن  نیـز در بـارۀ بهشـتی  از روایـات  شـماری 

41/9(. نیـز از طریـق مسـلم در بـارۀ عبـداهلل بـن سـالم روایـت رسـیده که وی از بهشـتیان اسـت. 

)صحیح مسلم: 160/7 ]83/5[(

همچنیـن رسـول خـدا؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »گویـا می بینمـت که کنار حوض من هسـتی 

کنـار حـوض جام هایـی بـه شـمارۀ سـتارگان آسـمان  و مـردِم ]منافـق[ را از آن دور می کنـی؛ و 

اسـت؛ و مـن و تـو و حسـن و حسـین و فاطمـه و عقیـل و جعفـر در بهشـت هسـتیم، همچـون 

ی هـم. تـو و شـیعیانت بـا مـن در بهشـت خواهی بـود.« )مجمع   بـرادران بـر تخت هایـی رو بـه رو

الّزوائد: 173/9 ]المعجم األوسط تألیف طبرانی: 330/8[(

کـه بـه بهشـت  آن حضـرت؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »مـن نخسـتین تـن از چهـار تنـی هسـتم 

درآینـد: مـن و تـو و حسـن و حسـین. نسـل مـا فراپشـت مـا خواهنـد بود و همسـرانمان فراپشـت 

نسـلمان؛ و شـیعیانمان سـمت راسـت و چـپ مـا.«1 )مجمـع الزوائـد: 174/9(

این خبر صحیح نیز از آن حضرت؟ص؟ رسـیده اسـت: »حسـن و حسـین دو سرور جوانان 

بهشـتی اند.« ]الّصواعـق المحرقـه: ص191[ همـگان بر صّحت این خبر اتفاق دارند.

دربهشـت  اسـت: »حسـن وحسـین؛ جّدشـان  نقـل شـده  آن حضـرت؟ص؟  از  همچنیـن 

اسـت؛ پدرشـان در بهشـت اسـت؛ مادرشـان در بهشـت اسـت؛ عموشـان در بهشـت اسـت؛ 

عّمـۀ آن دو در بهشـت اسـت؛ خاله هـای آن دو در بهشـت هسـتند؛ خودشـان در بهشـت 

1. َطَبرانی )المعجم الکبیر: 41/3( این خبر را آورده است.)غ.(
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کـه دوستارشـان باشـد نیـز در بهشـت اسـت.« ایـن خبـر را طبرانـی )المعجـم  جـای دارنـد؛ و هـر 

الکبیـر ]35/3-40 و 66[ و نیـز المعجـم األوسـط ]238/1[( آورده اسـت.

و هـم در خبـر صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ آمـده اسـت: »هرآینـه جعفـر بـن ابی طالـب در 

الّزوائـد: 272/9  کـه خواهـد، پـرد.« )مجمـع   بـا آن دو هـر جـا  کـه  بـال دارد  بهشـت اسـت و دو 

]المعجم األوسط: 473/7[(

نیـز ایـن خبـر صحیـح از آن حضـرت؟ص؟ در بـارۀ عمـرو بـن ثابـت اصیـرم رسـیده اسـت: 

»هرآینـه او از بهشـتیان اسـت.« )مجمـع  الّزوائـد: 363/9(

ی روایت شـده اسـت: »تو را به بهشـت  این سـخن خطاب به عبداهلل بن مسـعود نیز از و

مژده باد!« این خبر را طبرانی )المعجم األوسـط و نیز المعجم الکبیر ]166/10[( آورده اسـت.

آن حضـــرت؟ص؟ فرمـــوده اســـت: »مـــن پیشـــگام مـــردم عـــرب بـــه ســـوی بهشـــت هســـتم؛ 

صهیـــب پیشـــگام مـــردم روم؛ بـــالل پیشـــگام مـــردم حبشـــه؛ و ســـلمان پیشـــگام پارســـیان.« 

ــن  ــد: 305/9[ حسـ ــع الّزوائـ ــی ]مجمـ ــر: 111/8[ آورده و َهیَثمـ ــم الکبیـ ــی ]المعجـ ــر را طبرانـ ــن خبـ ایـ

شـــمرده اســـت.

ــای  ــا دو پـ ــه بـ کـ ــژده داد  ــود، مـ نـــگ بـ
َ
ــردی ل ــه مـ کـ ــوح را  ــن جمـ ــرو بـ آن حضـــرت؟ص؟ عمـ

یانـــش ثقـــه هســـتند، احمـــد ]المســـند:  کـــه راو ســـالم در بهشـــت راه خواهـــد رفـــت. ایـــن خبـــر را 

406/6[ آورده اســـت.

نیـز آن حضـرت؟ص؟ ثابـت بـن قیـس را مژده داد که سـتوده زندگی می کند و شـهید کشـته 

ی را به بهشـت درون می سـازد. )مجمع  الّزوائد: 322/9( می شـود و خداوند و

کف زدن و باال و پایین شـدن پیرامون روایت ده تِن بشـارت  کشـیدن و  پس این سـوت 

یافتـه و آن را عنـوان هـر واالیـی بـرای آن مـردان شـمردن و برخـورداری اش از عنایـت خـاص و 

افـزودن بـه نـام ایشـان هنـگام یـاد کردن از آنان و ویژه سـاختن مژدۀ بهشـت بـه همین چند تن 
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م شـده، چیسـت؛ همان کسانی که خدا 
ّ
و چشـم پوشـیدن از آن چه در بارۀ کسـان دیگر مسـل

کـه ایمـان آوردنـد و پرهیزگاری می کردند ایشـان را در زندگی این جهـان و در آن جهان مژده  فرمایـد: »آنـان 

کامیابـی بـزرگ�« ]یونـس/63 و 64[ ؟  اسـت. سـخنان خـدای را دگرگونـی نیسـت. ایـن اسـت رسـتگاری و 

پـس چـرا ایـن بشـارت تنهـا بـه ایـن ده تـن محصور گشـته اسـت؟ چرا اعتقـاد به بهشـتی بودِن 

کـه احمـد، پیشـوای حنبلیـان، در نامه اش به مسـّدد بن  تنهـا آنـان، الزم شـمرده شـده؛ چنـان 

مسـرهد آورده اسـت: »بایـد گواهـی دهیـم کـه ایـن ده تن در بهشـت خواهند بـود: ابوبکر و عمر 

کـه  و عثمـان و علـی و طلحـه و زبیـر و سـعد و سـعید و عبدالّرحمـان و ابوعبیـده. پـس هـر 

گواهـی دهیـم.  ی اهـل بهشـت اسـت، مـا نیـز بهشـتی بودنـش را  کـه و گواهـی داده  پیامبـر؟ص؟ 

کـه  تـن  ده  همیـن  در بـارۀ  مگـر  دوزخ،  در  بهمـان  و  اسـت  بهشـت  در  فـالن  گویـی  نتوانـی 

همـه  ایـن  ص118(  العینیـن:  )جـالء  اسـت.«  داده  گواهـی  را  بودنشـان  بهشـتی  پیامبـر؟ص؟ 

ویژه سازی برای چیست؟ شاید شما بدانید؛ و ما نیز از آن بی خبر نیستیم!

کنون ما را رسد تا از دو جنبۀ سند و متن در این روایت بنگریم. اّما سند: ا

پایـان  یـد  ز بـن  سـعید  و  عـوف  بـن  عبدالّرحمـان  بـه  سـند  ایـن  می بینیـد،  کـه  چنـان 

می یابـد و جـز آن دو، دیگـری آن را روایـت نکـرده اسـت. طریـق عبدالّرحمـان تنهـا ایـن اسـت: 

عبدالّرحمان بن حمید بن عبدالّرحمان ُزْهری، از پدرش، از عبدالّرحمان بن عوف یا رسول 

کامـل اسـت؛ زیـرا او از صحابه نبـوده و در شـمار تابعینی بوده  خـدا؟ص؟ . ایـن سـند باطـل و نا

کـه عبدالّرحمـان بـن عـوف را ندیده اسـت؛ چون حمید بن عبدالّرحمان به سـال 105 در 73 

ی بـه سـال 32 یعنـی همـان سـال درگذشـت عبدالّرحمـان  سـالگی درگذشـته اسـت.1 پـس و

ی، ابن َحَجـر روایـت حمید از  بـن عـوف یـا یـک سـال پـس از آن زاده شـده اسـت.. از همیـن رو

عمـر و عثمـان را بـه طـور قطـع، سـندبریده می دانـد. )تهذیـب الّتهذیـب: 46/3 ]40/3[( عثمـان 

نیـز پـس از عبدالّرحمـان بـن عـوف درگذشـت. پـس ایـن سـند صحیح نیسـت.

س، حربـی، ابن ابی عاصـم، ابن خّیـاط ]الّطبقـات: ص422[؛ ابن سـفیان، 
ّ

گفته انـد: احمـد، فـال کسـان  کـه ایـن  1. چنـان 
و ابن معیـن.
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کـه خـود را از ده تـِن بشـارت یافتـه  یـد اسـت  پـس تنهـا طریـق ایـن روایـت سـعید بـن ز

یـه در کوفه آن را روایت  کـه در آغـاز حدیـث بدان تصریح شـد، به روزگار معاو شـمرده و چنـان 

ی شـنیده  ک، از و یدادهـای تلـخ و دردنـا کنـده از رو تـا آن روزگار آ نمـوده اسـت. ایـن خبـر 

کـه  کسـی نیسـت تـا از ایـن صحابـی بپرسـد  نشـده و او پیش تـر آن را روایـت نکـرده اسـت. آیـا 

را در طـول  آن  و چـرا  یـه چیسـت  روزگار معاو تـا  ایـن حدیـث  روایـت  افکنـدن  تأخیـر  بـه  راز 

که خلفا و دیگر صحابه  سـال های دراز، یعنی دوران خلفای راشـدین روایت نکرد؛ روزگاری 

کندگـی  پرا اثـر  بـر  یـک  تار تـا در آن دورۀ سـپری شـدۀ  نیـاز داشـتند  روایتـی بسـیار   بـه چنیـن 

را  حرمت هـا  و  نماینـد  حفـظ  را  جان هـا  و  بخشـند  پشـتوانه  را  خـود  حّجـت  اختـالف،  و 

کـه  یـد وحـی شـده بـود، آن هـم روزی  گویـا ایـن روایـت تنهـا بـه سـعید بـن ز کننـد؟  نگاهبانـی 

یه بر تخت سلطنت زورمدارانه نشست! معاو

یـد نمی توانسـت دشـنام ها و جـور و جفاهـای دشـمنان  کـه سـعید بـن ز گمـان قـوی دارم 

علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت بـه آن حضـرت را تحّمـل نمایـد و در ایـن زمینـه بـه مخالفت با 

یـه پسـرش یزیـد را جانشـین  کـه معاو کوفـه برمی خاسـت؛ نیـز پـس از آن  یـه بـر  کارگـزاران معاو

خویش سـاخت، از بیعت با او فرونشسـته و در همین زمینه سـخنی گزنده به مروان گفته بود.

کر: 128/6 ]88/21[( بدیـن سـبب از واکنش هـای معاویـه هراسـان  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا )تار

شـده بـود؛ پـس ایـن روایـت را سـاخت تـا سـپری در برابـر اّتهـام دوسـتی علـی؟ع؟ داشـته باشـد؛ 

ک  که در آن روزگار سـبب می شـد تا انواع عذاب و زندان و شـکنجه و قتلی دهشـت نا اّتهامی 

گـردد. بنـا بـر ایـن، بـرای راضـی سـاختن خلیفـۀ زمـان، بهشـت را بـه مخالفـان  نصیـب انسـان 

علـی؟ع؟ و فرونشسـتگان از بیعـت بـا او و شـورندگان بـر وی پیش کـش و سرانشـان را در یـک 

گویـا بهشـت تنهـا بـرای ایشـان آفریـده شـده اسـت؛  کـه دیگـران در آن نباشـند؛   صـف قـرار داد 

و هیـچ یـک از دوسـتاران و پیـروان علـی را همـراه آنـان یـاد نکـرد، بـا آن کـه سـروران بهشـتیان در 

ایشـان بودند، همچون سـلمان و ابوذر و عّمار و مقداد. بدین سـان رضایت خلیفه را به دسـت 

که برای هر خبر باطل دروغین، انبوهی از زر و سیم می بخشید. آورد؛ خلیفه ای 
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گـر آن شمشـیِر کشـیده در میـان نبـود و در آن روزگار داور نهایـی نمی شـد، بـر هیـچ اهـل  ا

می سـازد  ناممکـن  را  قبولـش  روایـت  ایـن  متـن  کـه  نمی مانـد  پوشـیده  شـقاوتی  و   سـعادت 

گـرد نمی آیـد و دو ضـد بـا هـم  و علـی هرگـز بـا مخالفـان و دشـمنان و آزارندگانـش در بهشـت 

جمـع نمی شـوند. سـیرۀ علـی؟ع؟ غیـر از سـیرۀ آن جماعـت بـود و آن حضـرت در روز شـورا 

ی سـیرۀ ابوبکـر و عمـر، از خالفـت دسـت شسـت، آنگاه که بـرای بیعت با  بـرای دوری از پیـرو

بـدان  کـرد و  بـا دهانـی پـر، رد  را  ی شـرط شـد و آن حضـرت، ایـن پیشـنهاد  ی، ایـن پیـرو و

ی و عثمـان آن ماجراهـا رخ داد و نـه قتـل عثمـان مایـۀ آزارش  اعتـراض نمـود. سـپس میـان و

کشـته شـده اسـت. و خطبۀ شقشـقّیه ] که در آن به  ی مظلومانه  که و گواهی داد  گشـت و نه 

برخـی از آن ده تـن اعتـراض نمـوده،[ بـه گونۀ صحیح از آن حضرت روایت گشـته اسـت و نیز 

کـه عثمان بخشـیده و از مال خدا عطا  آن حضـرت در حضـور همـگان نـدا داد: »هـال هـر چیز 

ی بـه جنـگ   کـرده باشـد، بـه بیـت المـال بازمی گـردد.«1 از آن پـس نیـز دو پیمان شـکن بـا و

کشـته شـدند. پس چگونه بهشـت، آنان و علی را  ی  و سـتیز برخاسـتند و در راه دشـمنی با و

کـه بـه بهشـت ُپـر  بـا هـم در خـود جـای خواهـد داد؟ مـن ندانـم! »آیـا هـر مـردی از آن هـا طمـع دارد 

کنند؟! هرگز�« ]معارج/38 و 39[ نعمت درونش 

نگاهی به متن روایت

بـه صّحـت آن  از سرسـپردن  کـه  تأّمل هایـی اسـت  و  روایـت نظرهـا  ایـن  را در متـن  مـا 

مـی دارد: بازمـان 

ی نســبت داده شــده و یکــی از ده تــِن  کــه ایــن روایــت بــه و آیــا عبدالّرحمــان بــن عــوف 

بشــارت یافتــه بــه شــمار رفتــه، بــدان اعتقــاد داشــت و راســتش می دانســت و بــا ایــن حــال روز 

کشــته می شــوی.« و پــس از آن کــه  کــن؛ وگرنــه  گفــت: »بیعــت  کشــید و  شــورا بــر علــی شمشــیر 

گــر خواهــی،  گفــت: »ا مــردم ســرزمین ها، علیــه عثمــان بــه جنبــش درآمدنــد، بــه علــی؟ع؟ 

کتاب بنگرید تا تفصیل این اشارات را در آن بیابید. دهای هشتم و نهم همین 
ّ
1. به مجل
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ــا  ــر پ ــپرده، زی ــن س ــه م ــه ب ک ــدی را  ــان عه ــرا عثم ــرم؛ زی ــز برمی گی ــن نی ــر و م ــیرت را برگی شمش

کــه هرگــز تــا زنــده اســت، بــا عثمــان ســخن نگویــد؛ و از  نهــاده اســت.« و بــا خــود ســوگند خــورد 

ی نمــاز نگــزارد؛ و در حــال  کــه عثمــان بــر و بیعــت بــا او بــه خــدا پنــاه جســت؛ و وصّیــت نمــود 

قهــر بــا او جــان ســپرد؛ و عثمــان او را بــه نفــاق نســبت مــی داد و منافقــش می شــمرد؟1 آیــا همــۀ 

این هــا بــا صّحــت آن روایــت و قبولــش از جانــب عبدالّرحمــان و عثمــان ســازگار اســت؟

کــه حضــرت  کســی هســتند  کــه مــژدۀ بهشــت یافته انــد، همــان دو  آیــا ابوبکــر و عمــر 

کــه آن  صّدیقــه، پــارۀ تــن مصطفــی؟ص؟ بــا خشــم بــر آن دو درگذشــت؟ آیــا همانــان بودنــد 

ــن مــرا  کــه شــما دو ت گــواه می گیــرم  گفــت: »هرآینــه خــدا و فرشــتگانش را  ــه آن دو  حضــرت ب

کنــم، شــکایت شــما را  گــر پیامبــر را دیــدار  بــه خشــم آوردیــد و رضایــت مــرا جلــب نکردیــد. و ا

ــرد.«؟ ــزد او خواهــم ُب ن

گریــه، بلنــد بانــگ  کــه مــادر دو نــوادۀ پیامبــر، بــا شــکایت و ندبــه و  آیــا آن دو بودنــد 

ــد  کــه از فرزن ــو چــه چیزهــا  ــدرم؛ ای رســول خــدا! پــس از ت گفــت: »پ ــان  ــارۀ آن برداشــت و در ب

کــه میــراث عتــرت را ربودنــد  کشــیدیم!«؟ آیــا آن دو بودنــد  خّطــاب و فرزنــد ابوقحافــه دیدیــم و 

کــه خــار  کــردم در حالــی  و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه حــق در بــارۀ آنــان چنیــن فرمــود: »صبــر پیشــه 

ــا ابوبکــر همــان  ــدم.«؟ آی ــوده شــده می دی ــم را رب گلــو داشــتم و میراث در چشــم و اســتخوان در 

ی بــر او نمــاز نگــزارد و بــر جنــازه اش  کــه فاطمــه _ ســام اهلل علیهــا _ وصّیــت نمــود تــا و کســی اســت 

گرامــی پیامبــر  کــه دختــر  حضــور نیابــد؛ و او و عمــر بــر جنــازه اش حاضــر نبودنــد؟ آیــا همــو بــود 

کــه می خوانــم، تــو را نفریــن می کنــم.«؟ آیــا  گفــت: »در هــر نمــاز  ی  ک، طاهــرۀ مطّهــره، بــه و پــا

ی، مایــۀ  گشــود ]و بــدان یــورش بــرد[ و بــا آزار و کــه ]بــا قهــر و غلبــه[ دِر خانــۀ فاطمــه را  او بــود 

ک�«  کــه پیامبــر خــدای را بیازارنــد ایشــان را عذابــی اســت دردنــا کســانی  آزار رســول خــدا شــد؟2 »و 

]توبه/61[ و پیاپی، آیا و آیا بگو تا نفس قطع شود!

کتاب )87/9؛ چاپ دوم: ص90( بنگرید. 1. به همین 

د هفتم گذشت.
ّ
2. تفصیل همۀ این ها در مجل
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گاهـی داشـت و بـا این حـال، حذیفۀ  آیـا عمـر ایـن روایـت را راسـت می دانسـت و بـدان آ

کـه بگویـد آیـا او هـم از منافقـان اسـت و رسـول  گاه از نـام منافقـان را سـوگند مـی داد  یمانـِی آ

خـدا؟ص؟ نامـش را در زمـرۀ ایشـان بـرده اسـت؟ )الغدیـر: 241/6(

که دیگر  که در روزگار خالفتش فرمان داد  ی بدین بشارت یقین نداشت، آن روز  مگر و

کنیـۀ ابوعیسـی  ی را  کـه رسـول خـدا؟ص؟ و گفـت  کسـی را ابوعیسـی نخواننـد و مغیـره بـه او 

کـه خـدا بـا مـا چـه خواهـد  یـده؛ اّمـا مـا ندانیـم  داده؛ و عمـر پاسـخ داد: »خداونـد پیامبـر را آمرز

گر راسـت  کـرد.« و سـپس کنیـۀ او را بـه ابوعبـداهلل تبدیـل نمود؟1 چگونه پس از این بشـارت _ ا

کرد؟ که خدا با او چه خواهد  ی نمی دانست  باشد _ و

کـه علـی را همچـون شـتری مهـار در بینـی، بـرای بیعـت بـا  کسـی نبـود  ی همـان  مگـر و

ابوبکـر کشـاند، حـال آن کـه می گفـت: »بیعـت کـن؛ وگرنـه کشـته می شـوی.«؟ مگـر همـو نبـود 

کـه بـرادرِی علـی بـا رسـول خـدا؟ص؟ را آن روز انکار نمود، در حالی که در سـّنت صحیح مورد 

از  بیـرون  از سـّنت های  بسـیاری  کـه  م اسـت؛ همچنـان 
ّ
بـرادری مسـل ایـن  اّتفـاق همـگان، 

کرد؟ شمار را انکار 

کـه را روز شـورا از بیعـت سـرپیچد، بکشـند، حال  کـه وصّیـت نمـود تـا هـر  ی نبـود  مگـر و

را  ایـن  اسـت؛_  امیِرمؤمنـان  علـی  باطـل،  انتخـاب  آن  مخالـف  تنهـا  می دانسـت  کـه  آن 

کـه مؤمنـی را بعمـد بکشـد  یـد: _ یـا یکـی از آن ده تـِن بشـارت یافتـه جـز علـی اسـت؟ »و هـر  گذار وا

کـرده و بـرای او عذابـی  گرفتـه و او را لعنـت  کـه جاودانـه در آن باشـد و خـدا بـر او خشـم  خ اسـت  سـزای او دوز

بزرگ آماده ساخته است.« ]نساء/93[

آیـا عثمـان ایـن روایـت را درسـت می دانسـت و بـاور داشـت و بـا ایـن حـال، چـون مغیـرة 

ی خواسـت تـا در روزهـای محاصـره، مدینـه را بـه قصـد مّکـه تـرک نمایـد، بـه او  بـن ُشـعبه از و

کـه  ک سـپرده می شـود  گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم: ›مـردی از قریـش در مّکـه بـه خـا

کتاب )308/6( بنگرید. 1. به همین 

125/10
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کـه آن مـرد باشـم.«؟1 چگونـه  نیـم عـذاب ایـن اّمـت بـر دوش او اسـت.‹ و مـن هرگـز نخواهـم 

کـه مـروان بـه زبـان رسـول خـدا؟ص؟ لعـن گشـته  ی علـی را برتـر از مـروان نمی شـمرد، حـال آن  و

و علـی؟ع؟ بـه بهشـت بشـارت یافتـه بـود؟ »دوزخیـان و بهشـتیان برابـر نیسـتند؛ بهشـتیان همـان 

]حشـر/20[ رسـتگارانند.« 

ی برانگیختند  آیـا طلحـه و زبیـر همـان کسـانی بودنـد که عثمان را کشـتند و مردم را بـر و

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفتـه بـود: »کندتریـن گونـۀ حرکـت طلحه و زبیـر علیه عثمان،  و چنـان 

گونـۀ سـوق دادنشـان بـا ُحـدی خوانـی، بـه شـّدت و سـختی  حرکـت شـتابان بـود و نرم تریـن 

گرفتنـد. آن دو حکومـت را بـرای  ی تنـگ  گردآوردنـد و بـر و رانـدن بـود. پـس مـردم را بـر ضـّد او 

گرفتنـد و بـه او ضربـه زدنـد  کـه از عثمـان عیـب  کسـانی بودنـد   خـود می خواهنـد و نخسـتین 
یختند.«2 و فرمان آخر را نیز خودشان صادر نمودند تا خونش را ر

که امام و موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ با این سـخنش آنان را شناسـاند:  آیا همین دو بودند 

»هـر یـک از ایـن دو خواهـان حکومـت بـرای خویـش اسـت و آن را بـه سـوی خـود و نـه دوسـتش 

می گرداَنـد. هیـچ یـک از ایـن دو پیوندی با خدا ندارند و دسـتاویزی به سـوی وی نیاویخته اند 

کینۀ دیگری را در دل دارد. به زودی پرده از چهرۀ آنان برخواهد افتاد ... .«؟ تا پایان  و هر یک 

د )58/10( گذشـت.
ّ
این سـخن در همین مجل

یدند  کـــه اطاعتـــش بـــر آنـــان واجـــب بـــود، شـــور کـــه بـــر امـــام زمانشـــان  آیـــا همیـــن دو بودنـــد 

ی افروختنـــد و بـــا او بـــه جنـــگ برخاســـتند  و بیعتـــش را شکســـتند و آتـــش ســـتم و تجـــاوز را بـــر و

کـــس بمیـــرد،  کشـــته شـــدند و روشـــن ترین مصـــداق ســـخن رســـول خـــدا؟ص؟ بودنـــد: »هـــر  و 

کـــه امـــام زمـــان خویـــش را نشـــناخته، بـــه مـــرگ جاهلّیـــت درگذشـــته اســـت.«؟ ]شـــرح  حـــال آن 

المقاصد: 239/5[

کتاب )152/9 و 153( بنگرید. 1. به همین 

کتاب )103/9-110( بنگرید. 2. به همین 
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بـا سـرور عتـرت فرماندهـی  بـرای جنـگ  کـه سـپاِه پیمـان شـکنی را  آیـا ایـن دو بودنـد 

کـه بایـد بـه فرمـان او در خانـه می ماْنـد، از میـان خانـه اش  نمودنـد و همسـر رسـول خـدا؟ص؟ را 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ علـی و صحابۀ عادل  بیـرون کشـیدند و سـرکردۀ پیمان شـکنانی گشـتند 

کـه  کسـی  خویـش را بـه نبـرد بـا آنـان برانگیخـت و بـرای سـتیز بـا ایشـان تشویقشـان نمـود؟ آیـا 

ی را خبـر داد و آن را وظیفه ای اسـالمی  شـمرد، آن حضرت؟ص؟  پیامبـر بزرگـوار نبـرد و سـتیز بـا و

کـه بـا خـدا و فرسـتادۀ او می جنگنـد  کسـانی  کـه سـزای   او را از بهشـتیان می شـمارد؟ »جـز ایـن نیسـت 

کنند یا دسـتها و پاهایشـان را بر خاف  که آنان را بکشـند یا بردار  و در زمین به تباهی می کوشـند این اسـت 

کننـد. ایـن اسـت خـواری و رسـوایی بـرای آنـان در ایـن جهـان،   یکدیگـر بُبرنـد یـا از آن سـرزمین بیرونشـان 

و در آن جهان عذابی بزرگ دارند.« ]مائده/33[

بـا سـند  ی  بـه و ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب  کـه  کسـی اسـت  زبیـر همـان  آیـا 

آیـا  مـی ورزی.«؟1  سـتم  ی  و بـه  کـه  می جنگـی  علـی  بـا  حالـی  »در  اسـت:  رسـیده  صحیـح 

سـتیزنده بـا علـی در حـال سـتم ورزی بـه او، در بهشـت جـای دارد؛ حـال آن که رسـول خدا در 

کـه بـا علـی بسـتیزد؛ و بـه آشـتی ام با  م فرمـوده اسـت: »مـن در سـتیزم بـا هـر 
ّ
خبـر صحیـح مسـل

کند جز رسـوایی و خواری  که از شـما چنین  کسـی  که با او در صلح و آشـتی باشـد.«؟ »پس سـزای  هر 

در دنیـا نیسـت، و روز رسـتاخیز بـه سـخت ترین عـذاب بازگردانده می شـوند، و خدای از آنچـه می کنید غافل 

نیسـت.« ]بقـره/85[

ی گفت: »چه کسـی مـرا در برابـر اصحاب  کـه عمـر در بـارۀ و آیـا زبیـر همـان کسـی اسـت 

گـر مـن دهان این آشـوبگر را نبندم،  محمـد یـاری می رسـاَند و حّقـم را از ایشـان می سـتاَند؟!2 ا
ک خواهند شـد!«؟3 اّمت محّمد؟ص؟ هال

کتاب )271/3( بنگرید.)غ.( 1. به همین 

گـر چـه می تـوان ترجمه هـای دیگـری نیـز بـرای ایـن  2. عبـارت عربـی ایـن اسـت: »َمـن ُیعذُرنـی ِمـن اصحـاب محّمـد«. ا
عبـارت در نظـر گرفـت، ولـی آن چـه آوردیـم، مناسـب ترین اسـت. هماننـد ایـن عبـارت در ص 262 متـن عربـی نیـز آمده 

اسـت.)ن.(

کتاب )269/9( بنگرید. ]این ص 369 درست است. )ن.([. 3. به همین 
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گفت: »اّما تو ای زبیر! زشـت ُخلق و حرص پیشـه  که عمر ضربت خورد، به وی  نیز روزی 

کافـر. روزی انسـان هسـتی و روز دیگـر  هسـتی. در حـال خشـنودی، مؤمنـی؛ و در حـال خشـم، 

شـیطان. شـاید اگر حکومت به دسـت تو افتد، همۀ یک روزت را در بطحاء ]= بیرون شـهر [ بر 

گـر حکومـت بـه تـو رسـد، در روز  سـر یـک پیمانـه جـو، بـه زد و خـورد می گذرانـی! بگـو بدانـم ا

که بر این  کار مردم خواهد شـد! مادام  شـیطان بودنت و غضب ورزیدنت چه کسـی عهده دار 

کار ایـن اّمـت را بـه دسـت تـو نخواهـد داد.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف  صفـت هسـتی، خداونـد 

ابن ابی الحدید: 62/1 ]185/1[(

گفـت: »اّمـا تـو ای زبیـر؛ بـه خـدا سـوگند! هیـچ روز و شـبی دلـت نـرم نشـد   نیـز عمـر بـه او 

و همواره تند و خشن بوده ای.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 170/3 ]259/12[(

کـه عثمـان را کشـت و آب را از او بازداشـت و اجـازه نـداد  آیـا طلحـه همـان کسـی اسـت 

کشـت؛ و بـاز او و  ی را بـه انتقـام خـون عثمـان  گـردد و مـروان و گورسـتان مسـلمانان دفـن  در 

عثمـان، هـر دو از ده تـِن بشـارت یافتـه هسـتند؟ بارخدایـا! از تو آمرزش می جوییم و شـدنمان 

به سوی تو است!

آیـا طلحـه همـان کسـی اسـت که علی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز جمل بـر وی حّجت آورد 

و بـه حدیـث والیـت گواهـی خواهـی کـرد: »هـر کـه مـن موالی او هسـتم، علـی موالی او اسـت.« 

و او عـذر آورد کـه حدیـث را فرامـوش کـرده اسـت؟ اّمـا پـس از آن نیـز بـا ایـن که بیعت علـی را در 

عهـده داشـت، از گمراهـه بازنگشـت و امیرالمؤمنیـن را یـاری نکـرد و حق را به حق دار نسـپرد تا 

آن گاه کـه تیـر مـروان بـه او دررسـید و جـام مـرگ را بـه او نوشـاند، حال آن که بـر امام زمان خویش 

یـد کـه امـام و شـورنده بر وی، هر دو، در بهشـت جـای دارند؟ شـوریده بـود! آیـا بـاور دار

گشـت:  ی نـازل  کـه ایـن سـخن خـدای تعالـی در بـارۀ و کسـی اسـت   آیـا طلحـه همـان 

کـه پیامبـر خـدا را بیازاریـد و نـه این کـه همسـران او را پس از وی هرگز به زنـی گیرید، که این  »و شـما را نرسـد 

نزد خداوند ]گناهی[ بزرگ اسـت.«]احزاب/53[؟

)181(
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گفت: »آیا محّمد ما را از ازدواج با دخترعمو هامان  که طلحه  این آیه هنگامی نازل شد 

گر او درگذرد،  بازمـی دارد و خـودش زنـان مـا را پس از مرگمان به همسـری خویـش درمی آوَرد؟ ا

گر رسـول خدا؟ص؟  ی همسـر خویـش خواهیم سـاخت.« نیـز گفت: »ا مـا نیـز زنانـش را پـس از و

کـه دخترعمـوی مـن اسـت، همسـر خـود خواهـم سـاخت.« ایـن خبـر بـه  درگـذرد، عایشـه را 

گشت. گوش رسول خدا رسید و آزرده شد و سپس آن آیه نازل 

گفـت: »چیـزی بگویـم یـا سـکوت  ی نمـود و  کـه عمـر ضربـت خـورد، بـه طلحـه رو روزی 

کـه تـو را  گفـت: »هـال  کـه تـو سـخنی بـه خیـر نمی گویـی!« عمـر  گفـت: »بگـو؛  کنـم؟« طلحـه 

گشـتی،  کـه در نبـرد ُاُحـد انگشـتت جراحـت برداشـت و بـه خاطـر آن دچـار غـرور  از آن روز 

کـه در روز  کـه از تـو بـه سـبب آن سـخن  می شناسـم. رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی وفـات نمـود 

گفتـی، خشـمگین بـود.‹« نـزول آیـۀ حجـاب1 

کـه  ابوعثمـان جاحـظ گویـد: »چـون آیـۀ حجـاب نـازل گشـت، طلحـه در حضـور کسـانی 

سـخنش را به گوش رسـول خدا؟ص؟ رسـاندند، گفت: ›امروز از پشـت پرده با همسرانش سخن 

یـم.‹  گفتـن، چـه سـودی برایـش دارد؟ فـردا می میـرد و همسـرانش را بـه ازدواج خویـش درمی آور

گر کسـی به عمر می گفت: ›تو گفته ای که رسـول خدا؟ص؟ درگذشـت، حال آن که از شـش تن  ا

]شـوری از جملـه طلحـه[ رضایت داشـت. اکنـون چگونه به طلحه می گویی:“رسـول خدا؟ع؟ 

گفتـی، در حـال خشـم از تـو وفـات نمـود.”؟‹  کـه دربـارۀ همسـران پیامبـر  بـه سـبب جملـه ای 

همانـا عمـر را بـا تیـر پهـن پیـکان خویش، زده بود؛ اّما چه کسـی جرأت داشـت که سـخنی فروتر 

از ایـن بـه عمـر گویـد؛ چـه رسـد کـه چنین سـؤالی کنـد؟« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدید: 

62/1؛ 170/3 ]186/1؛ 259/12[(

تفسـیر  القدیـر: 290/4 ]299/4[؛  فتـح  القـرآن: 228/14 ]147/14[؛  الجامـع ألحـکام  بـه:  بنگریـد 

کـه هـرگاه از همسـران  1. مقصـود همـان آیـۀ 53 از سـورۀ احـزاب اسـت؛ زیـرا در ایـن آیـه، بـه مؤمنـان فرمـان داده می شـود 
کننـد.)م.( پیامبـر چیـزی خواهنـد، از پشـت پـرده )= مـن وراء حجـاب( طلـب 
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روح  ]476/3[؛   225/5 الخـازن:  تفسـیر  ]541/3[؛   225/5 َبَغـوی:  التنزیـل  معالـم  506/3؛  ابن َکثیـر: 

�74/22 آلوسـی:  تألیـف  المعانـی 

آیـا سـعد بـن ابی وّقـاص، یکـی از ایـن ده تـِن بشـارت یافتـه، ایـن روایـت را بـاور داشـت و 

کـه سـهم عمـدۀ  راسـت می دانسـت و در عیـن حـال، چـون در بـارۀ عثمـان و قاتلـش و کسـی 

که او با شمشیری  گفت: »هرآینه خبرت می دهم  ی پرسیدند،  قتلش را به عهده داشت از و

ابوطالـب  فرزنـد  داد؛  صیقلـش  طلحـه  کشـید؛  بیـرون  نیـام  از  را  آن  عایشـه  کـه  شـد  کشـته 

کار  کـرد؛ و مـا از دخالـت در ایـن  یـد و بـا دسـتش اشـاره  گینـش نمـود؛ زبیـر سـکوت ورز زهرآ

گـر می خواسـتیم، می توانسـتیم آن را مانـع شـویم.«؟ آیـا همـۀ این هـا بـا  یدیـم و ا خـودداری ورز

راسـت دانسـتن آن روایت سـازگار اسـت؟ منّزه اسـت خدایی که در بهشـتش ظالم و مظلوم، 

گـردآوْرد! ایـن چیـزی نیسـت جز جعل  ی را یک جـا  قاتـل و مقتـول، و خلیفـه و شـورندگان بـر و

و دروغ پردازی!

کـه از بیعـت امـام زمانش باز نشسـت و  آیـا ایـن روایـت در بـارۀ خـود سـعد راسـت می آیـد 

گردآمدنـد و  کـه همـۀ اّمـت بـر آن  ی، از یـاری اش فرونشسـت؛ بیعتـی  پـس از بیعـت مـردم بـا و

کـه آن را از گردن خود  یـان و مهاجـران و انصـار بـر آن همداسـتان شـدند و عـذاب بر کسـی  بدر

کـه  گشـت؟ آیـا نامـه ای از جانـب خـدا فرودآمـده  کنـد[، واجـب  گیـرد ]و بیعـت شـکنی  بـاز 

سـعد را از احـکام صریـح اسـالم اسـتثنا نمـوده و بهشـت را بـه او مـژده داده اسـت؟

گورکـن مدینـه، چیـزی  کارنامـۀ ابوعبیـدة بـن جـّراح، آن  آیـا در البـه الی تاریـخ و از ورای 

کـه او را  گردانـد  گرداَنـد یـا فضیلتـی را بـرای او ثابـت  کـه وی را شایسـتۀ ایـن بشـارت  می یابیـد 

کبرای الهی را تباه سـاخت و در پی  که در روز سـقیفه والیت  گرداَند؛ جز این  کرد  شایسـتۀ یاد 

ک بـار فرورفت که آثار شـومش همۀ اسـالم را فراگرفت  انتخـاب قانونـی دویـد و در کارهایـی هال

و پایه هـای آرامـش و صلـح را ویـران سـاخت و تـا امـروز مصیبت هـا را بـرای اّمـت محّمـد؟ص؟ 

بـه بـار آورد و بـا سـتم در حـّق دخـت مصطفـی، پـارۀ تنـش و جگرگوشـه اش و ظلـم بـه جانشـین 
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او و غصـب حـّق بـرادرش _ پرچـم هدایـت _ ، حرمتـش را شکسـت؟ گویـا همـۀ ایـن کارهـا مایۀ 

کارهـای بـد دسـت  کـه بـه  کسـانی  نزدیکـی وی بـه خـدا بـود و بهشـت را برایـش واجـب نمـود! »آیـا 

یازیده انـد پنداشـته اند کـه آنـان را هماننـد کسـانی کـه ایمـان آورده انـد و کارهـای نیـک و شایسـته کرده اند قرار 

کـه زندگـی و مرگشـان یکسـان و برابـر باشـد؟! بـد داوری می کننـد.« ]جاثیـه/21[ می دهیـم 

خبری تازه که به گوش می رسد

کـه ویـژۀ آن ده تـن  کـه در ایـن روایـت فضیلتـی واال نیافـت  کسـی آمـد  پـس از دیرزمانـی 

گروهـی از آنـان  کـه دیدیـد، مـژدۀ بهشـت همـۀ مؤمنـان را فرامی گیـرد و ویـژۀ  باشـد؛ زیـرا چنـان 

که این روایت ناقص اسـت و نامی از عایشـه اّم المؤمنین در آن نیسـت.  ی دید  نیسـت. نیز و

کـه  کـه خوشـایندش باشـد و تصویـری بـزرگ برایـش ترسـیم نمـود  یخـت  پـس آن را در قالبـی ر

که سـندش  گردد و دیگران در آن سـهیم نباشـند. بدین سـان، روایتی سـاخت  ویژۀ آن ده تن 

کـه رسـول خدا؟ص؟ به خانۀ عایشـه درون شـد و فرمود:  بـه ابـوذر غفـاری می رسـد و در آن آمـده 

در  »پـدرت  فرمـود:  خـدا!«  رسـول  ای  »آری؛  گفـت:  ندهـم؟«  بشـارت  را  تـو  آیـا  عایشـه!  »ای 

بهشـت جـای دارد و همنشـینش ابراهیـم اسـت؛ عمـر در بهشـت جـای دارد و همنشـینش 

نـوح اسـت؛ عثمـان در بهشـت جـای دارد و همنشـینش مـن هسـتم؛ علـی در بهشـت جـای 

دارد و همنشـینش یحیـی بـن زکرّیـا اسـت؛ طلحـه در بهشـت جـای دارد و همنشـینش داوود 

اسـت؛ زبیـر در بهشـت جـای دارد و همنشـینش اسـماعیل اسـت؛ سـعد بـن ابی وّقـاص در 

یـد در بهشـت جـای  بهشـت جـای دارد و همنشـینش سـلیمان بـن داوود اسـت؛ سـعید بـن ز

دارد و همنشـینش موسـی بـن عمـران اسـت؛ عبدالّرحمـان بـن عـوف در بهشـت جـای دارد و 

همنشـینش عیسـی بن مریم اسـت؛ و ابوعبیدة بن جّراح در بهشـت جای دارد و همنشینش 

یـس؟ع؟ اسـت.« سـپس فرمـود: »ای عایشـه! مـن سـرور رسـوالن هسـتم و پـدرت برتریـن  ادر
ِضره: 20/1 ]31/1[(1 صّدیقان است و خودت اّم المؤمنین هستی.« )الّریاض الّنَ

کرده است.«  )وسیلة المتعبدین فی سیرة سید المرسلین ]ج5/ ق196/2[( روایت 
ّ

گوید:»آن را مال 1. وی 

129/10

)184(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 198

یـان معلـوم بـود تـا سـازنده و نسـبت دهنـده اش بـه  کاش ایـن روایـت دارای سـندی بـا راو

رفاقـت میـان دو  کـه  ایـن حدیـث می دانسـت  کاش سـازندۀ  را می شـناختیم!  ک  پـا پیامبـر 

نفـر نیازمنـد هماننـدی در خصلت هـا اسـت و همسـانی در ورحّیـات و صفـات و منش هـا را 

کـه میـان آن پیامبران معصوم و این گروه نـه تن که در مدینه  طلـب می کنـد. آیـا کسـی را رسـد 

کسـی می توانـد راز  کـه موجـب همنشـینی شـود، برابـری برقـرار سـازد؟ آیـا  بودنـد1، در چیـزی 

کـه از عصمـت برخوردار  کـه چـرا هـر پیامبـر معصـوم بـا آن دیگـری  یابـد  ایـن تقسـیم بندی را در

نیسـت، همنشـین گشـته اسـت؟ بـه حـق سـوگند که ایـن انتخـاب و گزینش در همنشـینی، 

هماننـد انتخـاب در اصـل خالفـت، بـدون شایسـتگی و تأّمـل صورت پذیرفته اسـت! هر چه 

یسـت کنـی، روزگارت شـگفتی نمایاند! ز

چـرا عبـداهلل بـن مسـعود همنشـین رسـول خـدا؟ص؟ نشـد و عثمان همنشـین وی گشـت، 

حال آن که خود اینان در سـتایش ابن مسـعود آورده اند که شـبیه ترین مردم به محّمد؟ص؟ شـیوۀ 

رفتـار و هیئـت نیکـو و سـیمای صالحـان بود؟ بنگرید به همین کتـاب: چـاپ اّول: 9/9 ]ص20[�

ی همنشـین  چـرا ابـوذر بـا عیسـی بـن مریـم همنشـین نشـد و عبدالّرحمـان بـن عـوف با و

کـه ابـوذر همانندتریـن فـرد بـه عیسـی در شـیوۀ  م آمـده 
ّ
کـه در حدیـث مسـل گشـت، در حالـی 

رفتـار و نیکـی و پارسـایی و عبـادت و راسـتگویی و سختکوشـی و صـورت ظاهـر و سـیرت 

باطن بود؟ )الغدیر: چاپ اّول: 328/8 و 321 ]ص439 و 440[(

کـه هیچ شـباهتی  چـرا عثمـان بـن َعّفـان بـا رسـول خـدا؟ص؟ همنشـین گشـت، حـال آن 

میان آن دو در صورت ظاهر و سـیرت باطن و تبار و سرشـت و سـیره و باطن نیسـت؟ چرا آن 

کـه بـه او فرمـوده اسـت: »ای  حضـرت؟ص؟ جعفـر بـن ابی طالـب را همنشـین خویـش نسـاخت 

حبیـب مـن! تـو شـبیه ترین مـردم بـه مـن در صـورت ظاهـر و خلـق و خـوی هسـتی. تـو از همان 

1. مرحـوم مؤلـف بـا تعبیـر »تسـعة رهـٍط کانـوا فـی المدینـۀ« بـه آیـۀ 48 سـوره نمـل اشـاره دارد: »وکان فی المدینۀ تسـعة رهٍط 
یفسـدون فـی االرض وال یصلحـون«. )ن.(
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ی فرمـود: »اّمـا تـو ای جعفـر! صـورت  گشـتم.« و نیـز بـه و کـه مـن از آن خلـق  ِگل آفریـده شـدی 

ظاهـر و خلقتـت هماننـد مـن و خلـق و خویـت همچون من اسـت؛ و تو از مـن و از درخت من 

هسـتی.«؟ ]مجمـع الّزوائـد: 272/9 و 275[

چـرا رسـول خـدا؟ص؟ بـرای همنشـینی با خویش، عثمان را برگزید و نـه ابوبکر را، حال آن 

گـر می خواسـتم دوسـتی ویـژه  آورده انـد: »ا از آن حضـرت؟ص؟  اینـان در حدیـث صحیـح  کـه 

کـه بـه دروغ بـه آن حضـرت بسـته شـده؟ص؟  برگیـرم، ابوبکـر را برمی گرفتـم.« و نیـز در حدیثـی 

آمـده، چنیـن دعـا می کـرد: »بارخدایـا! ابوبکـر را همراه من در غار سـاختی؛ پس در بهشـت نیز 

گردان!« )الغدیر: چاپ اّول: 294/9 ]ص401[( همنشینم 

کـه بـه دروغ از  کـه در زمـرۀ مناقبـش  چـرا عثمـان همنشـین ابراهیـم نگشـت، حـال آن 

کتـاب )350/9(  کـه شـبیه ابراهیـم بـود؟ ایـن مطلـب در همیـن  کرده انـد، آمـده  پیامبـر روایـت 

گذشـت.

ابی طالـب  بـن  علـی  و  هـارون؛  همنشـینش  عثمـان  موسـی؛  همنشـینش  عمـر  چـرا 

کـه بـه نحـو مرفـوع  همنشـینش رسـول خـدا؟ص؟ نگشـت، بـا اسـتناد بـه حدیـث دروغیـن انـس 

کـرده اسـت: »هیـچ پیامبـری نیسـت، مگـر آن که هماننـدی در اّمت من  )= از پیامبـر( روایـت 

دارد: ابوبکـر هماننـد ابراهیـم اسـت؛ عمـر هماننـد موسـی؛ عثمـان هماننـد هـارون؛ و علـی بن 
ابی طالـب هماننـد مـن.«؟1

که رسـول خدا؟ص؟ فرموده اسـت: »ای علی!  آری؛ بر سـازندۀ این روایت پوشـیده مانده 

تـو بـرادر و همـراه و همنشـینش مـن در بهشـت خواهـی بـود.« ایـن همنشـینی و همراهـی و 

بـرادری مقتضـای برهان هـای راسـتین اسـت و همگونـی میـان پیامبـر بـا عظمـت و همتـای 

کـه آن  کـش در همـۀ خلـق و خوهـا و افتخـارات، پشـتوانۀ آن اسـت. همیـن همگونـی اسـت  پا

دو را در آیـۀ تطهیـر کنـار هـم آورده و در قـرآن حکیـم همچـون یک جان شـمرده و در آیۀ صریح 

د )ص75( گذشت.
ّ
1. بنگرید به آن چه در همین مجل
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قـرآن، والیتشـان را قریـن یکدیگـر سـاخته اسـت. همـۀ آن روایت هـای سـاختگی بانگ هـای 

کـه در برابـر همیـن حدیـث مرفـوع  کینـه و دشـمنی های از دل بیـرون زده هسـتند   برآمـده از 

)= از پیامبر( در فضیلت موالمان امیرالمؤمنین و سرور عترت؟ع؟ بر ساخته شده اند.

کـــه  گشـــته و نیـــز از عایشـــه  کـــه ســـند روایـــت بـــه او ختـــم  کنـــون بـــا مـــن بیاییـــد تـــا از ابـــوذر  ا

ـــون  کان ـــا خودشـــان بـــدان اعتمـــاد داشـــته و راســـتش دانســـته  مخاطـــب آن اســـت، بپرســـیم: آی

ی هـــوا و هـــوس ســـخن نمی گویـــد _ دانســـته اند  کـــه از رو ابـــالغ و آن را از سرچشـــمۀ وحـــی خـــدا _ 

گاه آمده ایـــد؛ زیـــرا ابـــوذر همـــان  کســـانی آ کنیـــد، بـــه ســـراغ  گـــر ایـــن پرســـش را از آن دو  یـــا نـــه؟ ا

کـــه آســـمان ســـایه نیفکْنـــد و زمیـــن در خـــود جـــای نـــداد، راســـتگوتر از او را.  کســـی اســـت 

کـــه ســـرور بنی غفـــار از ایـــن  ـــوذر را بخوانیـــد، درمی یابیـــد  هـــرگاه ماجراهـــای میـــان عثمـــان و اب

ی ایـــن حدیـــث باشـــد،  ی راو کـــه و روایـــت بســـیار دور اســـت؛ و عقلتـــان حکـــم نمی کنـــد 

گرفتـــه  کـــه بـــر عثمـــان خشـــم  کـــه هنـــوز نـــدای او در جمـــع دیـــن بـــاوران و بـــه هنگامـــی  حـــال آن 

ی هنـــوز  گـــوش دنیـــا پیچیـــده اســـت؛ و ســـخنان نیشـــدارش در بدگویـــی و نکوهـــش و بـــود، در 

یـــخ جاودانـــه  کـــه در صفحـــات تار ی  زبانـــزد انجمن هـــا اســـت؛ و ســـخنان بازمانـــده از و

کـــه بـــه او نســـبت داده انـــد، در تضـــاد اســـت. همـــۀ خطاب هـــا و  گشـــته، بـــا ایـــن روایـــت 

ـــِن  ـــه ایـــن ســـخن دروغی ـــز ب ی هرگ ـــه و ک ـــت از آن دارد  ـــه عثمـــان حکای ـــش نســـبت ب عتاب های

کـــه بی پـــروا  ی اعتقـــاد نداشـــته و آن را از آورنـــدۀ بزرگـــوار  دیـــن نشـــنیده؛ همـــو  ـــر و بســـته شـــده ب

کنش هـــای عثمـــان، آن چـــه را از رســـول خـــدا؟ص؟ شـــنیده بـــود، بـــرای مـــردم روایـــت  از وا

کننـــد  ـــه دســـت  ـــن رســـند، ســـرزمین های خـــدا را دســـت ب ـــه 30 ت ـــه ب می نمـــود: »هـــرگاه بنی امّی

ــن  ی ایـ ــد.« و ــرار دادنـ ــگ قـ ــت و نیرنـ ــۀ خیانـ ــدا را مایـ ــن خـ ــد و دیـ گیرنـ ــرده  ــش را بـ و بندگانـ

کـــه او را  ســـخن را بـــرای عثمـــان روایـــت می نمـــود و عثمـــان دروغگویـــش می شـــمرد1 و هـــر 

دروغگو شمارد، رسول خدا؟ص؟ را دروغگو دانسته است.

1. به همین کتاب )78/9-86( بنگرید. ]در این ارجاع، سهوی رخ داده است. زیرا این عبارت در جلد 299/8 از چاپ 
گویا ارجاع بندی بعدی، به اشتباه این جا نیز درج شده است. )ن.([ اسالمّیه و 422/8 از چاپ مرکز الغدیر گذشت.  
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ی، در میـان صحابـه، یـک اسـتثنا نبـود؛  ابـوذر در بدبـاوری در بـارۀ عثمـان و نکوهـش و

گردآمده از شهرهای اسالمی بر ضد عثمان و نکوهندگانش  بلکه ماجرای مهاجران و انصار 

کـه ایـن  گاه می کنـد  ی بـا احتجـاج بـه قـرآن عزیـز، مـا را نیـک آ و فراهـم آمـدگان بـرای کشـتن و

روایـت نـزد آنـان صحیـح نبـوده و هیـچ مـردی راسـت باور از ایشـان آن را راسـت نمی دانسـته 

است.

کرد یا از آن چشـم پوشـید،  که مخاطب این روایت اسـت، آن را فراموش  آیا اّم المؤمنین 

کـه خدایـش  کـه در میـان جمعـی از صحابـه نـدا مـی داد: »آن پیرمـرد احمـق را بکشـید؛  روزی 

کـه بـه مـروان گفـت: »بـه خـدا سـوگند! دوسـت مـی دارم که در پـای تو و آن  بکشـد!« و یـا روزی 

یـا اندازنـد!« و  کارش بـرای تـو مهـم اسـت، سـنگ آسـیاب بندنـد و شـما را در در کـه  دوسـتت 

کـه گفـت: »بـه خـدا سـوگند! دوسـت داشـتم عثمـان در یکـی از ایـن خورجین هایـم  نیـز روزی 

کـه بـه ابن عّبـاس گفـت:  یـا انـدازم!« و روزی  کـه آن را بـردارم و در در باشـد و تـوان آن را داشـتم 

ی بیان داده؛ پس مبادا مردم را از این بسـیار سـرکش  »هرآینـه خداونـد بـه تـو خـرد و فهـم و نیـرو

گفـت: »ایـن جامـۀ رسـول خـدا؟ص؟  کـه جامـۀ رسـول خـدا را بیـرون آورد و  بـازداری!« و روزی 

یافت خبر  اسـت کـه هنـوز نپوسـیده؛ اّمـا عثمـان سـّنتش را پوسـانده اسـت.« و روزی که بـا در

کـرد؛ و خداوند به بندگان  مـرگ عثمـان، گفـت: »خدایـش لعنـت کناد! به کیفـر کارهایی که 

ک بـاد بـر ایـن پیرمـرد احمـق!« بنگریـد  گفـت: »لعنـت و هـال کـه  سـتم روا نمـی دارد.« و روزی 

کتـاب: 78/9- 86 � بـه: همین 

کـه صاحـب بـا ایـن موضع گیری هـای سـنگین، آن  آیـا وجـدان آزادتـان حکـم می کنـد 

روایـت را راسـت می شـمرد و بـدان بـاور داشـت و پیرمـرد احمـق را همنشـین رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه در شـمار نادانـان باشـید! در بهشـت می دانسـت؟ پـس بـه خـدای پنـاه بریـد از ایـن 

کعبـه را طـواف می کـرد. بـه  کـه  گویـد: »در مّکـه اسـقفی1 را دیـدم  38. محّمـد بـن آدم 

1. اسقف، فراتر از قّسیس و فروتر از َمطران است. این واژه یونانی است و جمع آن اساقفه و اساقف است.
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کـردم.‹  گفـت: ›آن را بـه دینـی بهتـر تبدیـل  گفتـم: ›چـرا از دیـن پدرانـت جـدا شـدی؟‹  او 

یـا رسـیدیم،  کشـتی شـدم و چـون بـه میانـۀ در گفـت: ›سـوار  گفتـم: ›چگونـه چنیـن شـد؟‹ 

کـه درختـان فـراوان داشـت  یـا افکنـد   کشـتی شکسـت و امـواج مـرا رانـد تـا در یکـی از جزایـر در

گـوارا در آن جریـان داشـت.  کـره نرم تـر بـود و جویـی بـا آب  و میوه هایـش از شـهد شـیرین تر و از 

جـوی  ایـن  آب  از  و  می خـورم  میـوه  ایـن  گفتـم:“از  و  نهـادم  سـتایش  سـبب  بدیـن  را  خـدا 

می نوشـم تـا خداونـد قضـا و قـدرش را رقـم زنـد.”

چـون روز سـپری شـد، از حیوانـات وحشـی بـر خویـش ترسـیدم؛ پس بـاالی درختی رفتم 

ی زمیـن بـه تسـبیح  و بـر یکـی از شـاخه هایش خوابیـدم. در دل شـب دیـدم کـه جنبنـده ای رو

خدا مشـغول اسـت و می گوید:“معبودی نیسـت جز خدای عزیز جّبار؛ محّمد فرسـتادۀ خدا 

گشـایندۀ  اسـت آن نبّی مختـار؛ ابوبکـر صّدیـق همـراه او اسـت در غـار؛ عمـر فـاروق اسـت آن 

کّفار.  سـرزمین ها و امصـار؛ عثمـان، کشـته شـده در آن خانـه و آن  دار؛ و علـی شمشـیر خـدا بـر 

 پـس بـر دشـمن ایشـان لعنـت خـدای عزیـز جّبـار و جایگاهـش آتـش و بدتریـن جـای و قـرار!” 

کلمات را تا سپیده دم تکرار نمود. و همچنان این 

گفت:“معبـودی جـز خـدای نیسـت، آن راسـت وعـده و وعیـد؛  چـون سـپیده دمیـد، 

بـن  عمـر  سـدید؛  رأی  صاحـب  اسـت  ابوبکـر  رشـید؛  هـادی  آن  اسـت  خـدا  رسـول  محّمـد 

بـن ابی طالـب  از آهـن و حدیـد؛ عثمـان آن فضیلتمنـد شـهید؛ و علـی  ی  بـارو خّطـاب آن 

رّب مجیـد!” لعنـت  آنـان  بـر دشـمن  پـس  بـأس شـدید.  و  دارای شـجاعت 

کـه سـرش همچـون شـترمرغ  و دیـدم  نهـاد  بـه سـوی خشـکی روی   سـپس آن جنبنـده 

کـت  و صورتـش هماننـد انسـان و پاهایـش همسـان شـتر و ُدمـش همچـون ماهـی اسـت. از هال

گشـود و گفت:“آهای! بایسـت؛  گریختم. با زبانی فصیح لب به سـخن  بر خود ترسـیدم؛ پس 

هسـتم.”  گفتم:“مسـیحی  چیسـت؟”  گفت:“دینـت  ایسـتادم.  می شـوی!”  ک  هـال وگرنـه 

گروهی از جّنیان مسلمان  که در قلم و عرصۀ  گفت:“وای بر تو! به دین راست مستقیم برگرد؛ 

)188(
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درآمده ای که هیچ کس از دستشـان رهایی نیابد، مگر آن که مسـلمان باشـد.” گفتم:“اسـالم 

کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت و محّمـد  گفـت:“ گواهـی می دهـی  آوردن چگونـه اسـت؟” 

رسـول خـدا اسـت.” چنیـن گواهـی دادم. سـپس گفت:“اسـالمت را با رحمت خواسـتن برای 

گفتـه  کسـی ایـن را بـه شـما  گـردان!” پرسـیدم:“چه  کامـل  ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی؟مهضر؟ 

اسـت؟” پاسـخ داد:“ گروهـی از مـا نـزد رسـول خـدا؟ص؟ حضـور یافتنـد و از او چنیـن شـنیدند: 

چـون روز قیامـت شـود، بهشـت پیـش می آیـد و بـا زبـان روان فصیـح بانـگ می زنـد: خدایـا! مـرا 

کـه پایـه ام را برافـرازی. خداونـد بـزرگ جـّل جاللـه می فرمایـد: پایه هـات را بـا ابوبکـر   وعـده دادی 

و عمر و عثمان و علی برافراشتم و تو را با حسن و حسین زینت بخشیدم.” سپس آن جنبده 

نـزد  گفتم:“می خواهـم  نـزد خانـواده ات بازگـردی؟”  یـا  گفت:“آیـا می خواهـی ایـن جـا بمانـی 

خانـواده ام بازگـردم.” گفت:“صبـر کـن تـا یـک کشـتی از ایـن جا بگـذرد!”

در ایـن میـان، یـک کشـتی دیدیـم کـه پیـش می آمـد. مـن بـه آن کشـتی اشـاره کـردم. پـس 

کشـتی رفتـم. دیـدم 12 مـرد در آن  برایـم قایقـی فرسـتادند و در آن سـوار شـدم و نـزد سرنشـینان 

هسـتند کـه همگـی مسـیحی اند. پرسـیدند:“چه چیـز تو را به ایـن جا آورد؟” قّصـۀ خویش را با 

آنان بازگفتم. همه در شـگفت شـدند و یکسـره اسـالم آوردند.‹« )مصباح الّظالم و بهجة األنام فی 

شرح نیل المرام سّید محّمد جردانی: 30/2 ]72/2[(

ی ایـن روایـت دروغیـن، را حافظـان و بـزرگان جـرح و تعدیـل  گویـد: ابـن آدم، راو امینـی 

گمـان نـدارم  کردنـد.  در میـان فرزنـدان آدم نمی شناسـند و او را بـا عنـوان ناشـناخته معرفـی 

کـه ایـن شـخص  کـه خـود آدم، پـدر نسـل بشـر، نیـز ایـن فرزنـدش را بشناسـد و مـادران داننـد 

کـس از  کیسـت. آن اسـقف قّصه پـرداز نیـز همتـای ابـن آدم اسـت در ناشـناخته بـودن و هیـچ 

فرزنـدان آدم، او را نمی شناسـد!

یم و بـدان چـه ایـن جّنـی مسـلمان بـاور داشـته  گـر متـن ایـن روایـت را راسـت بشـمار  ا

گوییـم و جایگاهشـان را آتـش بدانیـم،  و خبـر داده، بگراییـم و دشـمنان چهـار خلیفـه را لعـن 
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کسـی نشـانه رفته ایـم و متوّجـه سـاخته ایم  گزنـده ]و لحـن[ تنـد را بـه سـوی چـه  آن سـخنان 

کـه بـا هـر یـک از ایـن چهـار خلیفـه  گروهـی پرشـمار از صحابـۀ عـادل یـا عـادالن صحابـه  و 

کینـۀ زبانه کـش داشـتند، بـا دشـنام های مـا چـه رابطـه ای می یابنـد؟ مـن  دشـمنِی شـعله ور و 

کـه حل ناشـدنی اسـت! در ایـن جـا مشـکلی دارم 

کـه چگونـه اّدعـای بی دلیـل آن اسـقف را  از بی خـردی آن چنـد مسـیحی در شـگفتم 

کردنـد و راسـت شـمردند؛  بـاور  بـود،  از سـرزمین جّنیـان آورده  کـه  را  پذیرفتنـد و آن خبـری 

کـه از جانـب خـدای آسـمان ها آورد و بـا هـزار نشـانۀ روشـن همـراه بـود   اّمـا خبـر رسـول امیـن را 

بـه دنبـال داشـت  یـخ را  کاهنـان و اسـقفان و نداهـای فـراواِن ثبـت شـده در تار و خبرهـای 

گویا آنان را سخن آهنگین و موزون آن جنبندۀ  داشت، راست نشمردند و تصدیق نکردند! 

گـواه اّدعـا یافتنـد. کـرد و آن را آیـت حـق و  جّنـی در ورد شـبانگاهی و سـحرگاهی جـادو 

کـه ُابـّی بـن کعب گفت: »نزد  39. ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 180/20 ]123/20[( آورده 

رسـول خـدا؟ص؟ سـورۀ عصـر را خوانـدم و پرسـیدم: ›ای پیامبـر خـدا! تفسـیر آن چیسـت؟‹ 

کـه پروردگارتـان بـه پایـان روز خـورده اسـت. اّن االنسـان لفی  فرمـود: ›و العصـر سـوگندی اسـت 

وا، ابوبکـر اسـت. عملـوا الّصالحات به عمر  م�ن
آ
�ن ا �ی �ن

ّ
ا ال

ّ
خسـر در بـارۀ ابوجهـل اسـت. مقصـود از ال

نظـر دارد؛ تواصـوا بالحـق بـه عثمـان؛ و تواصـوا بالّصبـر بـه علـی؟مهضر؟ .‹« ابن عّبـاس در خطبـۀ 

بـه رسـول  و  گشـته  ی ختـم  بـه خـود و البّتـه سـخنش  و  گفـت  گونـه  بـر منبـر همیـن  خویـش 

ِضـره: 34/1  یـاض الّنَ خـدا؟ص؟ نسـبت داده نشـده اسـت. ایـن خبـر را محّب الّدیـن طبـری )الّر

]49/1[( و ِشْربینی )السراج المنیر: 561/4 ]585/4[( آورده اند.

گویـد: آیـا بـا چنیـن خبـر اسـتهزابار بی سـندی می تـوان بـه خـدا و رسـولش دروغ  امینـی 

یـا  فـی در زمینـۀ تفسـیر 
ّ
کـه مؤل آیـا سـزاوار اسـت  کالم خـدا پرداخـت؟  بسـت و بـه تحریـف 

کارنامـۀ خویـش یـا صفحـات کتابـش را بـا چنیـن روایتـی سـیاه سـازد؟ آیـا می توانیم  حدیـث، 

در چنیـن مـوردی تقاضـای سـند کنیـم و مرسـل بودنـش را مایـۀ مناقشـه در آن قـرار دهیـم؟ آیـا 
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گـر سـندی  کنـد، البّتـه ا یانـش بی نیـاز  کـه مـا را از بحـث در بـارۀ راو در متـن آن چیـزی نیسـت 

یخـی  گزارش هـای صحیـح تار م آنـان و 
ّ
کارنامـۀ آن افـراد و سـیرۀ مسـل داشـته باشـد؟ آیـا در 

یم که  کـه چنیـن بافتـه ای را تأییـد نمایـد؟ آری؛ مـا یقیـن دار در بـارۀ ایشـان گواه هایـی هسـت 

کـه روشـن شـدن  گواه هـای بسـیار می یابنـد  کتـاب  دهـای ایـن 
ّ
پژوهنـدگان در البـه الی مجل

کـه ابن عّبـاس،  حقیقـت را برایشـان امکان پذیـر سـازد. آیـا هیـچ خردمنـدی تصدیـق می کنـد 

بزرگ دانـای اّمـت، در خطبـه اش چنیـن دروغـی بـر زبـان راَنـد و سـاحت قدسـی رسـول خاتـم 

را بـا آن بیاالیـد؟

 » وا و عملوا الّصالحا�ت م�ن
آ
ا �ن  �ی �ن

ّ
ال ا 

ّ
یـه، از ابن عّبـاس در تفسـیر »ال وانگهـی از طریـق ابن َمْرَدَو

گفـت: »مقصـود، علـی و سـلمان هسـتند.« )الـّدّر المنثـور: 392/6  کـه او  ]عصـر/3[ نقـل شـده 

کـه  ]622/8[(1 نیـز ایـن گفتـه را سـخن دیگـرش در تفسـیر ایـن گفتـار خـدای تعالـی: »آیـا کسـانی 

کـه آنـان را هماننـد کسـانی که ایمـان آورده انـد و کارهای نیک  بـه کارهـای بـد دسـت یازیده انـد پنداشـته اند 

ی گفتـه اسـت: »در بـارۀ علـی در  و شایسـته کرده انـد قـرار می دهیـم�« ]جاثیـه/21[ تأییـد می کنـد. و

ولیـد  و  شـیبه  و  عتبـه  زشـت،  کارهـای  دهنـدگان  انجـام  از  مقصـود  گشـت.  نـازل  بـدر  روز 

ّمـه تألیـف سـبط: 
ُ
، علـی؟ع؟ �« )تذکـرة خـواص األ وا و عملوا الّصالحا�ت م�ن

آ
�ن ا �ی �ن

ّ
هسـتند؛ و مقصـود از ال

کـه چـون ایـن آیـه  گذشـت  کتـاب )52/2 ]99/2[( از طریـق ابن عّبـاس  ص11 ]ص17[(2 در همیـن 

کردنـد، ایشـانند بهتریـن آفریـدگان.«  کارهـای نیـک و شایسـته  کـه ایمـان آوردنـد و  نـازل گشـت: »کسـانی 

]بّینه/7[ رسول خدا؟ص؟ به علی فرمود: »مقصود از آن، تو و شیعیانت هستید.«

کـه عقل و منطق و سـنجش و بررسـی آن ها  پـس روایـت ُابـّی بـن کعـب در برابـر آن اخبـار 

را یـاری می کنـد، سـاخته شـده اسـت. بـه جهـت آشـکار بـودن دروغ در بنـد بنـد ایـن سـخن 

یـاوه و سفسـطه آمیز، هیـچ یـک از مفّسـران، جـز ُقْرُطبـی و ِشـْربینی، آن را یـاد نکرده انـد، بـا ایـن 

یشـان بـوده اسـت. شـاید ایـن سـخن ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری:  کـه پیـش رو

کتاب )58/2( گذشت. 1. این خبر در همین 

کتاب )56/2( گذشت. گفتار در همین  2. این 
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592/8 ]729/8[( بـه باطـل بـودن آن روایـت اشـاره داشـته باشـد: »نکتـه: در تفسـیر ایـن سـوره 

]= سـورۀ عصـر[ بـه حدیـث مرفـوع صحیحـی برنخـورده ام.«

ذین آمنوا« ویژگی های مؤمنان 
ّ
که جمله های پس از »ال وانگهی از ساختار سوره برمی آید 

را یاد می کند و بیانگر افرادی دیگر، جز همان قصد شدگان در جملۀ نخست، نیست.

از  عـدل،  حمـدان  بـن  عبدالّرحمـان  از  ]ص186[(  ص207  الّنـزول:  )أسـباب  واحـدی   .40

احمـد بـن جعفـر بـن مالـک، از عبـداهلل بـن احمـد بن حنبـل، از محّمـد بن سـلیمان بن خالد 

گفتـم: ›فالنـی از  کـرده اسـت: »بـه ابوجعفـر  کثیـر الّنـواء روایـت  فّحـام، از علـی بـن هاشـم، از 

علـی بـن حسـین؟امهضر؟ برایـم نقـل حدیـث نمـوده کـه ایـن آیـه در شـأن ابوبکـر و عمـر و علـی؟مهضر؟ 

بـر  برادرانـی  برمی کنیـم؛  اسـت  سینه هاشـان  در  کـه  کینـه ای  و  بد خواهـی  هـر  اسـت:“و  گشـته  نـازل 

تخت هایـی رویـاروی هـم می نشـینند.” ]حجـر/47[ ‹ ابوجعفر پاسـخ داد: ›به خدا سـوگند! این آیه 

در بـارۀ آنـان نـازل گشـته؛ آری، در بـارۀ آنـان نازل گشـته اسـت1.‹ پرسـیدم: ›این چـه کینه ای 

و بنی هاشـم در  و بنی عـدی  کـه میـان بنی تیـم  بـوده اسـت؟‹ پاسـخ داد: ›کینـۀ جاهلّیـت 

روزگار جاهلّیـت بـود. چـون ایـن اقوام اسـالم آوردنـد و دعوت پیامبر را اجابـت نمودند، روزی 

را مالـش  ابوبکـر  بـا آن، پهلـوی  و  گـرم می کـرد  را  گرفـت؛ علـی  دسـت خـود  ابوبکـر پهلـودرد 

می داد2. پس این آیه نازل شد.‹«

گویـد: هیـچ افتخـاری بـا چنیـن سـندی ثابـت نمی شـود؛ سـندی ترکیـب یافتـه  امینـی 

کـه در پایـان زندگـی  کسـی  یـان مجهـول ماننـد عبدالّرحمـان عـدل و محّمـد فّحـام؛ و  از راو

کـه هیـچ چیـز از آن چـه را بـر او می خواندنـد، درنمی دانسـت. ایـن  پریشـان عقل شـد،3 چنـان 

یخ  گفته و نیز خطیب بغدادی )تار سـخن را ابوالحسـن بن فرات )میزان اإلعتدال: 41/1 ]87/1[( 

بغـداد: 4/4( از ابوعبـداهلل احمـد بـن احمـد قصـری گزارش کرده اسـت: »من و بـرادرم در زمانی 

کسی جز ایشان نزول یابد؟« 1. در أسباب الّنزول چنین آمده؛ اّما در الّدّر المنثور ]85/5[ آمده است: »و در بارۀ چه 

2. در الّدّر المنثور آمده است: »پهلویش را ]برای درمان[ داغ می نهاد.«

3. وی احمد بن جعفر بن ]حمدان بن[ مالک ابوبکر َقِطیعی ]د368[ است.
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کـه ابوبکـر احمـد بـن جعفـر بـن مالـک َقِطیعی زنده بود، از قصـر به بغداد آمدیم تـا فقه و دانش 
گفـت:  یـم. می خواسـتیم از ابن مالـک حدیـث بشـنویم؛ ابن لّبـان فرضـی1 بـه مـا  میـراث بیاموز
یـد؛ زیـرا عقلـش سسـت و پریشـان گشـته اسـت. خود مـن فرزندم را نهـی نمودم که  ›نـزد او نرو
ی یاد  ی نرفتیـم.« ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 145/1 ]151/1[( از و از او حدیـث بشـنود.‹ و مـا نـزد و
گوید: »اسـتاد روایت اسـت؛ اّما اسـتوار نیسـت.« نموده اسـت. همو )همان: 237/2 ]293/2[( 

کـه جوزجانـی و ابن حّبـان او را چنیـن  نیـز در ایـن سـند، شـیعه ای غلّوپیشـه2 جـای دارد 

ی را ضعیـف شـمرده باشـد. ابن حّبـان  کرده انـد. شـاید بـه همیـن سـبب، داَرُقْطنـی و وصـف 

ی  گرچه همو )الّثقات ]213/7[( و ]کتاب المجروحین: 110/2[ در شـمار ضعیفان از او یاد نموده؛ 

را ثقه نیز شمرده است.

ـد )ص117( او را 
ّ
کـه اندکـی قبـل در همیـن مجل کثیـر الّنـواء قـرار دارد  پـس از همـۀ اینـان، 

گمـراه بـوده و حدیثـی بـس زشـت و ناپذیرفتنـی داشـته  کـه ضعیـف و  گفتیـم  شناسـاندیم و 

یـده و اهـل  و طریـق روایتـش سـعد بـن طریـِف حدیث سـاز بـوده و نیـز در تشـّیع افـراط می ورز

سـّنت او را بسـیار ضعیـف می شـمارند.

کـه در سینه هاشـان اسـت  کینـه ای  »و هـر بدخواهـی و  ایـن سـخن خـدای تعالـی:  تأویـل  در 
کـه از روایـت واحدی  برمی کنیـم.« حدیث هـای سسـت دیگـر نـزد ایـن قـوم بـه چشـم می خورنـد 

جملـه: از  شـگفت انگیزترند؛ 

کـه ابن عّبـاس؟امهضر؟ در تفسـیر ایـن سـخن خـدای  ـوری )ُنْزَهـُة الَمجاِلـْس: 217/2( آورده 
ُ

َصّف

اسـت:  گفتـه  برمی کنیم.«]حجـر/14[  اسـت  سـینه هایش  در  کـه  کینـه ای  و  بدخواهـی  هـر  »و  تعالـی: 

کینه و دشـمنی اسـت. چون روز قیامت فرارسـد، تخت هایی از یاقوت سـرخ برنهند  »مقصود 

کـه بـر یکـی ابوبکـر نشـیند و بـر دیگـری عمـر و بـر آن یـک عثمـان؛3 پـس خداونـد بـه آن تخت هـا 

1. وی محّمـد بـن عبـداهلل بـن حسـن ابوحسـین بصـری، معـروف بـه ابن لّیـان، اسـت و گمـان مـی رود از آن جـا کـه در دانش 
میـراث )= فرائـض( کارشـناس و داناتریـِن روزگار خـود بـوده، او را فرضـی لقـب داده اند.)غ.(

2. وی علی بن هاشم است.

3. ظاهرًا عبارت مربوط به علی بن ابی طالب؟ع؟ حذف شده؛ زیرا از ادامۀ روایت برمی آید که هر چهار تن مقصود هستند.)م.(
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فرمـان می دهـد کـه ایشـان را بـه زیـر عـرش پـرواز دهنـد. سـپس خیمـه ای از یاقـوت سـپید بـر سـر 

آنـان آویختـه می شـود. آن گاه، چهـار جـام می آورنـد: ابوبکـر بـه عمـر، عمـر به عثمـان، عثمان به 

علـی، و علـی بـه ابوبکـر می نوشـانند. سـپس خداوند بـه دوزخ فرمان می دهد تـا به جنبش افتد 

 و مـوج زنـد و رافضیـان را بـه سـاحل خویـش پرتاب کند. پس خداوند دیدگان آنان را می گشـاید 

و جایگاه اصحاب رسـول خدا؟ص؟ را می نگرند و می گویند: ›اینان همان کسـانند که خداوند 

خوشبختشـان نمـود.‹ در روایـت دیگـر اسـت کـه می گوینـد: ›اینـان همـان کسـانند کـه مـردم با 

پیـروی از ایشـان خوشـبخت شـدند و مـا بـر اثـر مخالفـت با آنان، تیره بخت گشـتیم.‹ سـپس با 

پشیمانی و حسرت به دوزخ بازگردانده می شوند.«

ــه: »و هــر  ــارۀ آی کــه در ب ــاس اســت  ــح، از ابن عّب بــی، از ابوصال
ْ
َکل روایــت دیگــر از طریــق 

گفتــه اســت: »در شــأن ده تــن نــازل  کــه در سینه هاشــان اســت برمی کنیــم.«  کینــه ای  بدخواهــی و 

گشــت: ›ابوبکــر، عمــر، عثمــان، علــی، طلحــه، زبیــر، ســعد، ســعید، عبدالّرحمــان بــن عــوف، 

و عبــداهلل بــن مســعود.«

نیز از طریق ُنعمان بن بشیر، از علی در بارۀ آیۀ: »و هر بدخواهی و کینه ای که در سینه هاشان 

است برمی کنیم.« آورده اند: »این آیه در شأن عثمان و طلحه و زبیر و من نازل گشت.«

یان این یاوه ها بپرسـد  کسـی نیسـت تا از راو گونه به تحریف آیات می پردازند. آیا  بدین 

کجـا رفـت؟  کینه هـای برکنـده شـده از سـینه های اینـان، چـه هنـگام برکنـده شـد و  کـه ایـن 

کـه آن کینـۀ برکنده شـدۀ ]اّدعایی[ پس از اسـالم، از هنگام  یـخ بـه مـا می آموزنـد  حدیـث و تار

کـه  وفـات رسـول خـدا؟ص؟ همچنـان میانشـان پابرجـا ماْنـد و نیـز گفت وگوهـا و درگیری هایـی 

یـداد خانـۀ عثمـان و تـا آوردگاِه خونیـن  آن زمـان رخ داد، تـا حـوادث پیـش آمـده پیرامـون رو

و  نهفتـه در دل هـا  و بغـض  کینـۀ شـعله ور و خشـم سـینه ها  از  برخاسـته  این هـا  آیـا  جمـل. 

قتـل  انسـانی  تـا  کینه هـا و دشـمنی ها نیسـت  ایـن  آیـا  برانگیختـه شـده نیسـت؟!  دشـمنی 

یـش را مبـاح شـمارد؟ آیـا بـا همـۀ  گرفتـن بـر آبرو دیگـری و هتـک حرمـت و دشـنام و عیـب 

کینه هـای سـینه های ایشـان برکنـده شـده بـود؟ کـه  این هـا صحیـح اسـت 
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209 گانه بازماندۀ پژوهش در بارۀ افتخارات خلفای سه 

کتابــی پرحجــم را  گردآینــد،  گــر  کــه ا آیــات تحریــف شــده از ایــن دســت بســیار فراواننــد 

یــم؛ زیــرا درازســخنِی  کــه در ایــن زمینــه بــه بحــث پرداز پدیــد آیــد؛ اّمــا خوشــایندمان نیســت 

کــه بطالنــش را  بیهــوده را در پــی دارد و خــود بــه خــود چنــدان تناقض آمیــز و بــی ارزش اســت 

کــه در بــارۀ ســخن خــدای  گونــه  گفــت در بــارۀ روایتــی ایــن  کفایــت می نمایــد. چــه توانــم 

کــه زیــر نظــر ما می رفــت�« ]قمــر/13 و  کردیــم؛  تعالــی: »و او را بــر ]کشــتِی[ دارای تخته هــا و میخ هــا ســوار 

کــه بــر  کشــتی را ســاخت، جبرئیــل؟ع؟ چهــار میــخ برایــش آورد  14[ آورده انــد: »چــون نــوح؟ع؟ 

کشــتی بــه  کــدام، یــک ›عیــن‹ بــود: عبــداهلل )= ابوبکــر( و عمــر و عثمــان و علــی؟مهضر؟ . پــس  هــر 
برکت ایشان حرکت نمود.«؟1

ایـن جماعـت بـر سـر تحریـف قرآن بـه درگیری های خونیـن افتاده اند که یکـی از آن ها به 

گروهـی دیگـر از اهـل سـّنت رخ  سـال 317 در بغـداد میـان هـواداران ابوبکـر مـروزی حنبلـی و 

کـه در تفسـیر ایـن سـخن خـدای تعالـی دچـار اختـالف شـده بودند: »باشـد که پـرودگارت تو  داد 

را در جایگاهـی سـتوده بـه روز قیامـت برانگیزد�« ]اسـراء/79[ حنبلیان می گفتنـد: »خداوند پیامبر را 

همـراه خـود بـر عـرش می نشـاَند.« و دیگـران می گفتنـد: »مقصـود از آن، مقـام بریـِن شـفاعت 

کشـته شـدند. )البدایـة و  از ایشـان  بـه نبـرد پرداختنـد و شـماری  اسـت.« پـس بدیـن سـبب 

الّنهایه: 162/11 ]184/11[(

کشـــتی نـــوح؟ع؟[  کردیـــم، ]از حـــک شـــدن حـــرف عیـــن بـــر میخ هـــای  پـــس آن چـــه را یـــاد 

ــا  ــّوورزان در فضیلت هـ ــان غلـ ــر زبـ ــه بـ کـ ــد  گیریـ ــاس  ــت قیـ ــن دسـ ــه از ایـ ــا خرافـ ــرای صدهـ بـ

ــر  گرفتـــه و بـ جـــاری و بـــه خـــدا نســـبت داده شـــده و بدیـــن ســـان، آیـــات خـــدا را بـــه اســـتهزا 

گروهـــی از آن هـــا ســـخن خـــدا  ـــا آن حـــق را تبـــاه ســـازند: »و حـــال آن کـــه  ـــا ب جـــدال ناحـــق پرداختنـــد ت

کـــه خـــود می دانســـتند  را می شـــنیدند، ســـپس آن را بعـــد از فهـــم و دریافتـــش تحریـــف می کردنـــد در حالـــی 

]کـــه حـــق اســـت[�« ]بقـــره/75[

1. نزهة المجالس )214/2( به نقل از شوارد الملح.
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پایان سخن

کـه ناآزمـودگاِن  ایـن بـود نمونه هایـی از دروغ پـردازی حدیث سـازان در بـاب فضیلت هـا 

یـخ را بـا آن هـا سـیاه  گاه آن هـا را حقیقـت پنداشـته و صفحه هـای تفسـیر و حدیـث و تار نـاآ

م را پوشـانده و دسـتاویزهای  اسـالم را 
ّ
سـاخته و بـا ظاهـر فریبنـدۀ آن هـا حقیقت هـای مسـل

»و ]آیـات  کنـده سـاخته  بـرده و صف هـای آن را پرا گسسـته و اّتحـاد اّمـت را از میـان  از هـم 

کردنـد و از هواهـای خـود  پیـروی نمودنـد و هـر امـری ]چـه نیـک و چـه بـد، در جـای خـود[  خـدا را[ تکذیـب 

بـرای  تـا معیـاری  کـردن ایـن نمونه هـا خواسـتیم  بـا ردیـف  گیرنـده اسـت.« ]قمـر/3[ و مـا  قـرار 

کـه ایشـان در پـی آن بودنـد بـه دسـت دهیـم. بـا آوردِن ایـن نمونه هـا، از مـوارد  یدنـی  غلـّو ورز

کـه از آن هـا  کـه صدهـا نمونـۀ دیگـر از ایـن دسـت هسـتند  دیگـر چشـم می پوشـیم؛ حـال آن 

کـه احادیـث دروغیـن جعلـی را از نـو نبـش قبـر نمـوده، سـخنان  صـرف نظـر می کنیـم، مبـادا 

کنیـم! پژوهنـدگان شـاهدهای راسـتین بِر اّدعای مـا را در البه الی مطالب  مایـۀ رسـوایی را بپرا

کـه انبـان  کـه صندوقچـۀ یاوه هـا و خرافه هـا اسـت؛ و الّصواعـق المحرقـه  ِضـره می یابنـد  یـاض الّنَ الّر

کنـده از حدیث هـای سـاختگی اسـت؛ و ُنْزَهـُة  کـه آ کاذیـب و دروغ اسـت؛ و الّسـیرة الحلبّیـه  ا

کـه فرهنگامـۀ بالهـای فاجعه آمیـز و مطالب باطل اسـت؛ و مصباح الّظـالم که دفتری  الَمجاِلـْس 

از حدیث هـای دروغیـن و روایت هـای سـاختگی اسـت؛ و دیگـر تألیف هـای فـراوان از قدیـم 

و جدیـد!
»پــس وای بــر آنــان از آنچــه دستهاشــان نوشــته و وای بــر آنــان از آنچــه بــه دســت می آورنــد.« 

]بقره/79[

»پس در آن روز خبرها بر آن ها پوشیده شود و از یکدیگر هم نپرسند.« ]قصص/66[

شــد.«  خواهنــد  خواســت  بــاز  می بافتنــد  دروغ  بــه  آنچــه  از  رســتاخیز  روز  بی گمــان  »و 

]1 3 / ت عنکبــو [

که آن ها دروغگویند.« ]توبه/42[ »و خدای می داند 
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غلّو ورزیدن در فضیلت های معاویة بن ابی سفیان

یـه  معاو زشـت  و  ناشایسـت  اقدام هـای  در بـارۀ  سخن گسـتری  از  کـه  فکرمی کردیـم 

انبـوه،  ک زای  هـال جرم هـای  فاجعه بـار،  کارهـای  بیمـار،  روان  از  اّمـت  زیـرا  یـم؛  بی نیاز

گاهنـد؛  ی آ یشـۀ پسـت، و تبـار فرومایـۀ و صفت هـای زشـت فـراوان، نَسـب ننگیـن لّکـه دار، ر

کسـی بـر  کـه در بـارۀ او حدیـث ستایشـی سـازد، از بافتـن چنیـن ستایشـی بـرای چنیـن  و هـر 

کام گشـت و دیدیم که وقاحت  پیشـانی اش عرق شـرم نشـیند. اّما امید ما نومید وگمانمان نا

کـه  کوشـیدیم  گزاف گویـی بـرای آن حدیث سـازان حـّد یقفـی باقـی نگذاشـته اسـت! پـس  و 

یـم تـا پژوهنـدگان حقیقـت را در بـارۀ سـتایش های  ی را بیاور اندکـی از مایه هـای شـناخت و

یابنـد. در ایـن میـان، بـه خواب هـای پریشـان ابن َکثیـر بهـا نمی دهیـم  ی در نسـبت یافتـه بـه و

کـه چـه بسـا نـدای شـیطان  کـه برخـی از پیشـینیان بـر کوهـی در شـام شـنیدند  و بـه آن بانگـی 

گداختـه  یـه دشـمنی ورزد، مـوّکالن دوزخ او را بـه سـوی جهّنـم  کـه بـا معاو بـوده اسـت: »هـر 

کشـانند و در قعـر آتـش سـوزان دراندازنـد.«

یـده و نقـل نمـوده  کـه همـان ابن َکثیـر بـدان اعتمـاد ورز یـم بـه خوابـی  نیـز توّجـه نمی ورز

یـه  کـه ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی و معاو گفتـه اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ را دیـدم  کـه کسـی 

گفـت: ›ای رسـول خـدا! ایـن مـرد بـر مـا عیـب  نـزد او بودنـد. در ایـن حـال، مـردی آمـد. عمـر 

کـه گویـا رسـول خـدا؟ص؟ او را نهیـب زد. مـرد گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـن بر  می گیـرد.‹ دیـدم 

یـه چنیـن می کنـم.‹ پیامبـر فرمـود: ›وای بـر تـو! مگر  اینهـا عیـب نمی گیـرم؛ و تنهـا در بـارۀ معاو

او از اصحـاب مـن نیسـت؟‹ ایـن سـخن را سـه بـار تکـرار نمـود و سـپس خنجـری گرفـت و بـه 
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گاه از  ی را زد. نـا یـه بـا آن خنجـر و یـه سـپرد و فرمـود: ›آن را وسـط سـینۀ او فروبـر!‹ معاو معاو

کنـدی،  کـه آن مـرد، یعنـی راشـد  خـواب پریـدم و صبـح زود بـه خانـه ام رفتـم و خبـردار شـدم 

همـان شـب بـر اثـر ُخنـاق مـرده اسـت.«

کـه بـا دوسـتِی ابوبکـر و عمـر و  ب بهـا نمی دهیـم: »هـر  نیـز بـه ایـن رأی سـعید بـن ُمَسـِیّ

یه رحمت  عثمـان و علـی بمیـرد و بهشـت را بـرای ده تـِن بشـارت یافتـه گواهـی دهـد و بـر معاو

کـه در حسابرسـی او سـخت گیری نکنـد.« )البدایـة و الّنهایـه: 139/8 و 140  فرسـتد، برخداسـت 

)]148/8[

کـه در آن، از  یـم  کار ندار بـا خواب هـای پریشـان نقـل شـده از عمـر بـن عبدالعزیـز نیـز 

گفتـار در همیـن  یـده شـدم.« ایـن  کعبـه! آمرز یـه نقـل شـده اسـت: »سـوگند بـه پـروردگار  معاو

گذشـت.  )350/9( کتـاب 

کار؟ از خداونـد ایمنـی  یـه چـه  یـم: »آنـان را بـا معاو  بـه سـخن احمـد نیـز عنایـت نمی ورز

گناه[ را می طلبیم.« و سالمتی ]از 

کـه یـا آرای بی دلیـل هسـتند یـا اعتمـاد بـه  آری؛ بـه هماننـد ایـن یاوه هـا بهـا نمی دهیـم 

یاپـردازان، در  گرایـش بـه خـواب رؤ گـری مجهـول و یـا  وهـم و خیـال و یـا احتجـاج بـه بانـگ ندا

که پیشـینیان  یه رسـیده و نیز سـخنان ارزشـمندی  برابر آن چه از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ معاو

گاه بودنـد و پیدا و پنهانش  کـه از نزدیـک بـه کارهایـش می نگریسـتند و از زیر و بمش آ صالـح 

را نیـک می دانسـتند و کارهـای ننگینـش را نقـد می کردنـد و بـه حـال و روزش بینا و از اهداف 

رانده انـد.  زبـان  بـر  او  بودنـد، در بـارۀ  بـا خبـر  و اسـالم  روزگار جاهلّیـت  و خواسـته هایش در 

یم: کنون پاره ای از آن ها را می آور ا

کـوه  کـه رسـول خـدا از راه میـان دو  1. از علـی بـن اقمـر، از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده 

یـه و بـرادرش، یکـی مرکـب  بیـرون آمـد و بـه ابوسـفیان نگریسـت کـه سـوار بـر مرکبـی بـود و معاو

و  گفـت: »بارخدایـا! راهبـر  را می رانـد. چـون بدیشـان نگریسـت،  راه می بـرد و دیگـری آن  را 
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گفتیم: »آیا خودت این سـخن را از  گویند:[  کنندگان  مرکب ران و سـوار را لعنت فرما!« ]نقل 

گـر چنیـن نباشـد، گوش هایـم ناشـنوا بـاد، چنان  رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟« گفـت: »آری؛ و ا

کـور شـده اسـت!« )کتـاب صّفیـن: چـاپ مصـر: ص247 ]ص220[( کـه چشـمانم 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوسـفیان را  مـم و الملـوک طبـری )357/11 ]58/10[( آمـده 
ُ
یـخ األ در تار

یـه آن را راهبـری می کـرد و فرزنـد دیگـر ابوسـفیان  کـه پیـش می آمـد و معاو سـوار بـر االغـی دیـد 

یزیـد آن را می رانـد. فرمـود: »خداونـد راهبـر و سـوار و مرکـب ران را لعنـت فرمایـد!«

یـه بـه همیـن حدیـث اشـاره  سـبط پیامبـر، امـام مجتبـی، در سـخنش خطـاب بـه معاو

کـه پـدرت  یـه؛ تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم! آیـا بـه یـاد داری روزی را  نمـوده اسـت: »ای معاو

سـوار بـر شـتری سـرخ آمـد و تـو آن را می رانـدی و برادرت عتبـه آن را راهبری می کرد؛ پس رسـول 
گفت: ›بارخدایا! سوار و راهبر و مرکب ران را لعن فرما!‹؟«1 خدا؟ص؟ شما را دید و 

کرده است: »تو  یه، به همین مطلب اشاره  نیز محّمد بن ابی بکر در نامۀ خویش به معاو

لعنت شده، فرزند لعنت شده ای.« به خواست خدای تعالی، همۀ این نامه خواهد آمد.

یـه همراهـش بـود.  کـه معاو کـه ابوسـفیان آمـد، در حالـی  2. از َبـراء بـن عـازب نقـل شـده 

رسـول خـدا؟ص؟ گفـت: »بارخدایـا! بـه دنبـال آمـده و دنبـال شـونده را لعـن فرما؛ بارخدایـا! کاِر 

کیفـرت دچـار سـاز!« ابن َبـراء بـه پـدرش گفـت: »سـینه قوزی کیسـت؟«  ایـن سـینه قوزی را بـه 

یـه.« )کتـاب صّفیـن: چـاپ مصـر: ص244 ]ص217[( پاسـخ داد: »معاو

باده نـوش،  رباخـوار،  پیامبـر  کـه  آنجـا  بـود؛  خـدا؟ص؟  رسـول  لعنـت  از  تّکـه ای  یـه  معاو

فرمـود؛  لعـن  برنـد،  بـاده  برایـش  کـه  را  کسـی  کننـدۀ آن، و  بـاده، حمـل   باده فـروش، خریـدار 

کـه حدیثـش  ننـگ اسـت؛ چنـان  ایـن مایه هـای  فـرد در همـۀ  یـه شناخته شـده ترین  و معاو

آمـد. خواهـد 

گفتار امام ابومحّمد مجتبی، سبط پیامبر، در همین مبحث خواهد آمد. 1. همۀ 
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ُمزاِحـم )وقعـة  بـن  ابویعلـی  ]مسـند: 429/3[؛ نصـر  3. احمـد در مسـند: 421/4 ]580/5[؛ 
صّفیـن: ص246 ]ص219[( از طریـق ابوبـرزۀ اسـلمی؛ و طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]32/11[( از طریـق 

کـه دو مـرد  ی شـنید  کرده انـد: »در سـفری همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بودیـم. و گـزارش  ابن عّبـاس 
ی چنین آواز می خواند: آواز می خواندند و یکی دیگری را پاسخ می گفت. و

ازآن  مانــع  وجنــگ  اســت  پیــدا  اســتخوانش  بدین حال اســت که  پیراســته  مــرد  پیوســته آن 

گــردد. گشــت که پوشــیده شــود و دفــن 

در عبارت ابن عّباس، آن شعر چنین آمده است:

که استخوانش پیدا است ... . پیوسته اسب نیکویم بدین حال است 

عاصـی.«  بـن  عمـرو  و  یـه  »معاو گفتنـد:  کیسـتند!«  دو  آن  »ببینیـد  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟ 
گـردان و بـه  بـاز  کفرشـان  گفـت: »بارخدایـا! آن دو را بـه  رسـول خـدا دسـتانش را بـاال بـرد و 
بـه  را  دو  آن  »بارخدایـا!  اسـت:  آمـده  ابن عّبـاس  عبـارت  در  ِبـران!«  آتـش  سـوی  بـه  سـختی 
گـردان!« در لسـان العـرب )404/7؛ 439/9 ]354/4؛ 301/5[( بـه همیـن  کفرشـان بـاز  گمراهـی و 

حدیـث اشـاره شـده اسـت.

امینـی گویـد: چـون اهـل سـّنت در سـند این حدیث ایـرادی نیافته اند و ایـن بر هواداران 
گـران افتـاده اسـت، پـس احمـد ]بـن حنبـل[ آن دو نـام را انداختـه و بـه جایشـان فالن  یـه  معاو
کـه ابن قانـع )معجـم  و فـالن نهـاده اسـت. دیگـران نیـز در برابـر ایـن روایـت، خبـری سـاخته اند 
کامـل، از عبـداهلل بـن عمـر، از سـعید ابوعّبـاس تیمـی، از  الصحابـه(، از محّمـد بـن عبـدوس 

یـد بـن اسـلم، از صالـح  سـیف بـن عمـر، از ابوعمـر غـالم آزاد شـدۀ ابراهیـم بـن طلحـه، از ز
کـه پیامبـر؟ص؟ صدایـی شـنید. پـس رفتـم و دیـدم  شـقران آورده اسـت: »شـبی در سـفر بودیـم 

یـة بـن رافـع و عمـرو بـن رفاعـة بـن تابـوت هسـتند و عمـرو چنیـن می خواَنـد: کـه معاو

کــه اســتخوانش پیــدا اســت و جنــگ مانــع از آن شــد  پیوســته اســب تیــز تکــم بدیــن حــال اســت 
کــه بمیــرد و دفــن شــود.1

که اسـب دفن شـود، ناپذیرفتنی اسـت.  که جنگ مانع مردن اسـب شـود و یا انتظار رود  . این بیت ابهام دارد؛ زیرا این   1
گذشـت. )ن.( که در مسـند احمد آمده اسـت و ترجمه اش  از این رو به نظر می رسـد شـکل درسـت، همانی باشـد 
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کفرشـان بـاز  گفـت: ›بارخدایـا! آن دو را بـه  پـس نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـدم و او را خبـر دادم. 

گـردان و بـه سـختی بـه سـوی آتـش دوزخ ِبـران!‹ پـس عمـرو بـن ِرفاعـه درگذشـت، پیـش از آن 

کـه پیامبـر؟ص؟ از سـفر بازگـردد.«

گویـد: »ایـن روایـت اشـکال را زدود و روشـن سـاخت  لـئ المصنوعـه: 427/1( 
ّ

سـیوطی )الآل

کـه همـان ابـن العاصی باشـد؛ و در  کـه اشـتباه و گمـان در یـک لفـظ حدیـث پیشـین رخ داده 

یه  کـه در لفظ معاو کـه از منافقان به شـمار می رفتـه؛ همچنان  حقیقـت عمـرو بـن ِرفاعـه بـوده 

یـة بـن رافـع از منافقـان بـوده اسـت. و خـدا دانا اسـت.« اشـتباهی رخ داده و او نیـز معاو

ی در آن را بـر  کـه ژرف کاو آیـا کسـی نیسـت تـا از ایـن متبّحـر چیره دسـت در فـّن حدیـث 

کـدام کلمـه در آن  کـه اشـکال در حدیـث نخسـت از کجـا پدیـد آمـد و و  عهـده گرفتـه بپرسـد 

گـران آمـد و او را معتقـد بـه وجـود اشـتباهی در آن سـاخت؟ آیـا مفـاد آن از قوانین  کـه بـر او  بـود 

کتـاب و سـّنت  کـه بـا  شـریعت دور و جـدا افتـاده اسـت یـا چیـزی در آن بـه چشـم می خـوَرد 

کـه دامنـش از هـر چـه مسـلمانی درسـت را بیاالیـد  کاسـته   مخالـف اسـت یـا از شـأن مـردی 

گـردد، پیراسـته اسـت و یـا در آن بـه کرامـت کسـی بـر خـورده که اسـالم  و مایـۀ عیـب و ننگـش 

سـاحتش را از هـر ایـراد و دشـنام منـّزه سـاخته اسـت؟ ایـن یـک پسـر هند اسـت و آن یک پسـر 

که حال هر دو روشن است! نابغه 

ــه آن  ک ــت _  ــن روای ــوار ای ــند ناهم ــان س ی ــه راو ک ــرده  ک ــوش  ــا فرام ــن ج ــیوطی در ای ــا س آی

اشــکال موهــوم را زدوده و آن اشــتباه مــورد اّدعــا در حدیــث نخســت را روشــن ســاخته _ چــه 

بــه  عیــب و بی اعتباری هایــی دارنــد؛ پــس، از ایرادهــای ســندش چشــم پوشــیده و آن را 

کــرده اســت؟ در ایــن خبــر،  گویــا حدیثــی صحیــح و ثابــت شــده روایــت  م آورده، 
ّ
گونــۀ مســل

لــئ المصنوعــه: 
ّ

کــه خــود ســیوطی )الآل یــان ناشــناخته، ســیف بــن عمــر جــای دارد  افــزون بــر راو

ی را حدیث ســاز شــمرده اســت. همــو )همــان: 429/1( و ضمــن  199/1( در حدیثــی دیگــر، و

ــیف  ــان س ــه ضعیف ترینش ک ــتند  ــف هس ــی ضعی یان ــت: »در آن راو ــه اس گفت ــر  ــی دیگ حدیث
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کــه  اســت.« در همیــن کتــاب )85/8 و 333( بــه تفصیــل شــرح حــال ایــن مــرد را آوردیــم و گفتیــم 

کفــر بــوده اســت.  ضعیــف، مــردود و وانهــاده، بی اعتبــار، دروغگــو، حدیث ســاز، و مّتهــم بــه 

ــا! از  ــا بــا حدیثــی ســاختگی و دروغیــن، اشــکال زدوده و اشــتباه روشــن می شــود؟ بارخدای آی

ــم. ــرزش می خواهی ــو آم ت

کـه بـا  کـوه پدیـدار می شـود  4. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـردی از اّمتـم از ایـن راه میـان دو 

یخ األمـم والملوک  یه پدیدار گشـت. )تار کیشـی جـز دیـن مـن برانگیخته خواهد شـد.« پـس معاو

طبری: 357/11 ]58/10[(

کوه، مردی بر شـما پدیدار می گردد  عبارت ابن ُمزاِحم چنین اسـت: »از این راه میان دو 

که بر روشـی جز سـّنت من می میرد.« )وقعة صّفین: ص247 ]ص219[(

یـــخ بزرگـــش، ایـــن روایـــت را  ـــد نخســـت از تار
ّ
َبـــالُذری ]أنســـاب األشـــراف: 134/5[ در مجل

از  از لیـــث،  بـــن آدم، از شـــریک،  بـــن صالـــح، از یحیـــی  گفتـــه اســـت: »عبـــداهلل  آورده و 

گفـــت: ›نـــزد پیامبـــر؟ص؟ نشســـته  طـــاووس، از عبـــداهلل بـــن عمـــرو بـــن عـــاص برایـــم حدیـــث 

کـــه بـــر روشـــی جـــز  کـــوه، مـــردی بـــر شـــما پدیـــدار می شـــود  کـــه فرمـــود:“از ایـــن راِه میـــان دو  بـــودم 

ســـّنت مـــن می میـــرد.” مـــن پـــدرم ]= عمـــرو بـــن عـــاص[ را مـــردود و وانهـــاده بـــودم تـــا جامـــه اش 

یـــه از راه  کـــه او از راه برســـد؛ اّمـــا معاو را بپوشـــد ]و نـــزد پیامبـــر بیایـــد[. پـــس بیـــم داشـــتم 

ـــن  ـــر، از ]عبـــداهلل[ ب ـــن همـــام، از َمْعَم ـــّرّزاق ب گفتـــه اســـت: »اســـحاق، از عبدال رســـید.‹« همـــو 

ـــزد پیامبـــر؟ص؟  گفـــت: ›ن طـــاووس، از پـــدرش، از عبـــداهلل بـــن عمـــرو بـــن عـــاص برایـــم حدیـــث 

نشسته بودم ... .‹«

سند روایت

یــان حدیــث نخســت، همگــی از  گویــد: »راو مــه ســّید محّمــد مّکــی بــن عــزوز مغربــی 
ّ

عال

یــان صحیــح  کــه همــان ابن ابی ســلیم و از راو یــان حدیــث صحیــح هســتند، حّتــی لیــث  راو

مســلم اســت. هرچنــد بــه ســبب آشــفته عقلی اش در پایــان عمــر، در او چنــد و چــون کرده انــد، 
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گفتــه اســت.  کــه شــوکانی  یــخ: 501/2[ و جــز او ثقــه اش شــمرده اند، چنــان  ابن معیــن ]الّتار

گفــت...« دیگــر چنیــن اشــکالی راه نــدارد؛  کــه »اســحق برایــم حدیــث  وانگهــی در ســند دوم 

کــه از طــاووس روایــت می کنــد، پســرش عبــداهلل اســت و نــه لیــث. پــس ایــن ســند  زیــرا آن 

معتبر است؛ و خدای را حمد و  سپاس.« )العتب الجمیل: ص86 ]ص146[(

یه در صندوقی  که رسول خدا؟ص؟ فرمود: »همانا معاو 5. در حدیث مرفوِع مشهور آمده 

کنون  از آتش در فرودسـت دوزخ جای دارد و ندا داده می شـود: ›ای مهرورز؛ ای بخشـاینده! ا

]توبـه می کنـی و آمـرزش می طلبـی[؟! در حالـی که پیش از این نافرمانی کردی و از فسـادگران 
یخ األمم و الملوک: 357/11 ]58/10[؛ وقعة صّفین: ص243 ]ص217[(1 بودی.‹« ]یونس/91[ )تار

کنـار رسـول  کـه از  گاه  گفـت: »آن  یـه  کـه خطـاب بـه معاو 6. از ابـوذر غفـاری نقـل شـده 

ک،  کـه آن حضـرت فرمـود: ›بارخدایـا! او را لعـن فرمـا و جـز بـا خـا خـدا؟ص؟ گذشـتی، شـنیدم 
سـیری اش نبخـش!‹«2

گفت: »از رسول خدا؟ص؟ شنیدم: ›نشیمنگاه  یه  که ابوذر غفاری به معاو 7. نقل شده 

یـه خندیـد و سـپس فرمـان داد ابـوذر را بـه زنـدان افکننـد. بـه  یـه در آتـش اسـت.‹« معاو معاو

کتاب )305/8( بنگرید. همۀ این خبر در همین 

کار ایـن اّمـت بـه دسـت  8 . بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـرگاه 

کننـد!«  کـه می خـوَرد و سـیر نمی شـود، اّمـت بایـد از او حـذر  درشت چشـم گشـادحلق بیفتـد 

یـه اسـت.« در عبـارت  ی، معاو کـه مقصـود از و گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن خبـر داد  ابـوذر 

گشـاد و حلـق  دیگـر آمـده اسـت: »کار ایـن اّمـت تبـاه نشـود، مگـر بـه دسـت مـردی بـا مقعـد 

کتـاب: چـاپ اّول: 312/8(� بـزرگ.« بنگریـد بـه: همیـن 

9. نصـر بـن ُمزاِحـم )وقعـة صّفیـن(؛ ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 146/2[؛ عقیلـی؛ 

که آمده، از آِن مأخذ نخست است. ]بنگرید به: لسان المیزان: 202/1[� 1. عبارتی 

کتاب چاپ اول)312/8 ]249/8[( بنگرید. 2. به همین 
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ی از طریق ابوسعید ُخْدری و عبداهلل بن مسعود، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  خطیب؛ و ُمَناو

را بُکشـید!« در عبارتـی چنیـن  ی  بـر منبـر مـن دیدیـد، و را  یـه  کرده انـد: »هـرگاه معاو روایـت 

ی را بُکشـید!« در عبارت دیگر آمده  کـه بـر منبر من خطبـه می خواَند، و اسـت: »هـرگاه دیدیـد 

کـه بـر منبر من خطبه می خواند، گردنش را بزنید!« در عبارت ابوسـعید  اسـت: »هـرگاه دیدیـد 

ایـن گونـه اسـت: »مـا چنیـن نکردیـم و کارمـان بـا رسـتگاری همراه نگشـت.« حسـن ]بصری[ 

گفتـه اسـت: »آنـان چنیـن نکردنـد و کارشـان بـا رسـتگاری همـراه نگشـت.« )کتـاب صّفین نصر 
یـخ  یـخ األمـم و الملـوک: 357/11 ]58/10[؛ تار بـن ُمزاِحـم: ص243 و 248 چـاپ مصـر ]ص216 و 221[؛ تار

ی: ص10  کنـوز الحقائـق ُمنـاو بغـداد: 181/12؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 348/1 ]32/4[؛ 

لـئ المصنوعـه: 424/1 و 425؛ تهذیـب الّتهذیـب: 428/2 ]96/5[(
ّ

]19/1[؛ الآل

لـئ المصنوعـه: 424/1 و 425( ایـن خبـر را بـا چنـد طریـق از آِن 
ّ

گویـد: سـیوطی )الآل امینـی 

ابن عـدی و عقیلـی آورده و باطـل شـمرده؛ اّمـا َبـالُذری ]أنسـاب األشـراف: 136/5[ آن را بـا طریقـی 

گفته اسـت: »یوسـف بن موسـی و ابوموسـی اسـحاق فروی،  جز آن ها در تاریخ بزرگش آورده و 

از جریـر بـن عبدالحمیـد، از اسـماعیل بـن ابی خالـد و اعمـش، از حسـن برایـم حدیـث گفتنـد 

یـه را بـر منبر من دیدید، او را بُکشـید!‹ اّمـا فرمان پیامبر  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›هـرگاه معاو

را وانهادند و روی رستگاری و موفقّیت را ندیدند.«

راویان سند

ــاری  ــاح بخـ ــای صحـ کتاب هـ ــان  یـ ی از راو ــی. و کوفـ ــوب  ــی ابویعقـ ــن موسـ  _ یوســـف بـ

و ابوداوود و ِترِمذی و نسائی و ابن خزیمه است و چندین تن او را ثقه شمرده اند.

یـان صحیح هـای شـش گانه اسـت  راو از  او  رازی.  ابوعبـداهلل  بـن عبدالحمیـد   _ جریـر 

و وثاقتش مورد اجماع است.

یـان صحیح هـای شـش گانه اسـت  کوفـی. او از راو  _ اسـماعیل بـن ابی خالـد احمسـی 

و وثقاتش مورد اتفاق است.
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یـان صحیح هـای شـش گانه  راو از  او  کوفـی.  ابومحّمـد  بـن مهـران  _ اعمـش، سـلیمان 

اسـت و در میـان محّدثـان راسـتگوتر از او نیسـت.

کتاب های صحیح است و وثاقتش مورد اجماع است. یان  _ حسن بصری. او از راو

پـس ایـن حدیـث ایـرادی نـدارد، جز آن که مرسـل اسـت. این هم در چنین مـوردی ایراد 

ی حدیـث اهمّیتی نـدارد؛ چرا  بـه شـمار نمی آیـد؛ زیـرا نـزد اهـل سـّنت شـناختن صحابـی راو

کـه همـۀ صحابـه را عـادل می شـمارند. پـس حدیـث صحیـح اسـت و ایـرادی در آن راه نـدارد 

و مرسـل بودنـش بـا سـند پیوسـته اش ]تا حسـن بصـری[ جبـران می گردد.

َبالُذری ]أنسـاب األشـراف: 136/5[ گوید: »اسـحاق بن ابی اسـرائیل، از حّجاج بن محّمد، 

یـد، از ابونضـره، از ابوسـعید ُخـْدری بـرای مـا روایـت نمـود:  َمه، از علـی بـن ز
َ
از َحّمـاد بـن َسـل

گفتیـم:“در روزگار عمـر شمشـیر نکـش تـا  یـه را بکشـد. بـه او  ›مـردی از انصـار خواسـت معاو

کـه بـر  یـه را دیدیـد  ی نامـه بنویسـیم!” گفت:“مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم: هـرگاه معاو بـه و

منبـر خطبـه می خواَنـد، او را بکشـید!” گفتیم:“مـا هـم ایـن را شـنیده ایم؛ اّمـا چنیـن نکنیـم تـا 

ی نامـه نوشـتند و تـا هنـگام مـرگ عمـر پاسخشـان نیامـد.« بـه عمـر بنویسـیم.”‹ پـس بـه و

راویان سند

یـان بخـاری در األدب المفـرد و نیـز  _ اسـحاق بـن ابی اسـرائیل ابویعقـوب مـروزی، او از راو

ثقـه  را  او  حنبـل  بـن  احمـد  و  َبَغـوی  و  دارُقْطنـی  و  ابن معیـن  کـه  اسـت  نسـائی  و  ابـوداوود 
شمرده اند.1

یان صحیح مسـلم و صحیـح البخاری  _ حّجـاج بـن محّمـد َمّصیصـی ابومحّمـد اعـور، از راو
و دیگـر کتاب هـای صحیح اسـت.2

یـــان صحیـــح مســـلم و بخـــاری )الّتعالیـــق( و  َمه ابوســـلمۀ بصـــری. از راو
َ
_ َحّمـــاد بـــن َســـل

1. بنگرید به: تهذیب الکمال: 398/2؛ تهذیب الّتهذیب: 195/1�

2. بنگرید به: سیر أعالم النبالء: 447/9؛ تهذیب الّتهذیب: 181/2�
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ـــش  ـــت و امانت ـــر وثاق ـــث ب ـــل حدی ـــوایان نق ـــه پیش ک ـــت  ـــنن اس ـــای س کتاب ه ـــان  ـــر صاحب دیگ
ـــد.1 اجمـــاع دارن

یـان صحیـح مسـلم و بخـاری در  یـد بـن ُجْدعـان ابوالحسـن بصـری. از راو _ علـی بـن ز
کـه شـیعۀ ثقـه و راسـتگو بـوده اسـت.2 األدب المفـرد و دیگـر صاحبـان کتاب هـای سـنن اسـت 

یان صحیح مسلم و التعالیق بخاری و دیگر  _ ابونضره ُمنذر بن مالک َعْبدی بصری. از راو

یخ: 151/4[ و ابوزرعه و نسائی و ابن سعد و احمد بن  که ابن معین ]الّتار کتاب های سنن است 
حنبل او را ثقه شمرده اند.3

_ ابوسعید ُخْدری، صحابی نام آور.

و  کـرده  یـاد  الّتهذیـب: 324/7 ]285/7[(  )تهذیـب  ابن َحَجـر  بـا همیـن طریـق،  را  آن خبـر 

گفتـه اسـت: »آن را حسـن بـن سـفیان در مسـندش، از اسـحاق، از عبدالـّرّزاق، از ابن عیینـه، 

یـد[ روایت  یـد؛ و نیـز محفـوظ از عبدالـّرّزاق، از جعفـر بـن سـلیمان، از علـی ]بـن ز از علـی بـن ز

نمـوده؛ اّمـا عبـارت ابن عیینـه چنین اسـت: › ... سنگسـارش کنید!‹ آن را ابن عـدی ]الکامل 

کرده است.« فی ضعفاء الّرجال: 200/5[ از حسن بن سفیان روایت 

یانش ثقه هسـتند. چنان که  ایـن طریـق حسـن بـن سـفیان نیـز صحیح اسـت و همـۀ راو

در میـزان اإلعتـدال )128/2 ]613/2[( آمـده، ابن عـدی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 314/5[ آن را از 

یـد بـن ُجْدعـان،  یـه، از عبدالـّرّزاق، از ابن عیینـه، از علـی بـن ز حسـن بـن سـفیان، از ابن راُهَو

یـه را بـر  کـرده اسـت: »هـرگاه معاو از ابونضـره، از ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

ی را بُکشـید!« منبـر مـن دیدیـد، و

یـه در نصیبیـن، از سـلیمان بـن اّیـوب  گفتـه اسـت: »محّمـد بـن سـعید بـن معاو همـو 

1. بنگرید به: سیر أعالم النبالء: 444/7؛ تهذیب الّتهذیب: 11/3�

2. بنگرید به: تهذیب الکمال: 434/20؛ سیر أعالم النبالء: 206/5�

3. بنگرید به: الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد: 208/7؛ تهذیب الکمال: 508/28�
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صریفینـی، از ابن عیینـه؛ نیـز محّمـد بـن عّبـاس دمشـقی، از عّمـار بـن رجـاء، از ابن مدینی، از 

سـفیان بـن عیینـه؛ و نیـز محّمـد بـن ابراهیـم اصفهانـی، از احمـد بـن فـرات، از عبدالـّرّزاق، از 

جعفـر بـن سـلیمان، از ابن ُجْدعـان ماننـد آن را برایـم روایـت نموده انـد.«

سند دیگر

ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 172/2[ از طریـق عّبـاد بـن یعقـوب، از شـریک، از عاصـم، 

یـه را بـر منبـر مـن  کـرده اسـت: »هـرگاه معاو از زر، از عبـداهلل بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

دیدیـد، او را بکشـید!« )تهذیـب الّتهذیـب: 110/5 ]96/5[(

راویان سند

یان حدیث های بخــاری و ِترِمذی  ی از راو کوفــی. و _ عّبــاد بــن یعقــوب اســدی ابوســعید 

کــه ابن خزیمــه و ابوحاتــم ]الجــرح و التعدیــل: 88/6[ او را ثقــه دانســته اند   و ابن ماجــه اســت 

ی را شیعه ای راستگو شمرده است. و دارُقْطنی و

کتاب های  و  بخاری  )الّتعالیق(  و  مسلم  صحیح  یان  راو از  کوفی.  نخعی  شریک   _

یخ الّثقات: ص217[ و یعقوب  یخ: 369/3[ و ِعْجلی ]تار که ابن معین ]الّتار چهارگانۀ سنن است 
بن شیبه و ابن سعید1 و ابوداوود و حربی او را ثقه دانسته اند.2

یان صحیح های شـش گانه اسـت  _ عاصـم بـن بهدلـۀ اسـدی کوفـی ابوبکـر ُمقـری. از راو
کـه ثقـه بودنـش مـورد اتفاق همگان اسـت.3

که هم روزگار جاهلّیت و هم دوران اسـالم را درک  کسـانی بود  کوفی. از  _ زر بن حبیش 
یان صحیح های شـش گانه اسـت.4 نمود و از راو

ی یاد شده است.)غ.( کوفیان، از و 1. درسِت آن، ابن سعد است. در الّطبقات الکبری )378/6( ضمن دستۀ ششم 

2. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 293/4�

3. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 35/5�

4. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 277/3�

145/10
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_ عبداهلل بن مسعود، صحابی بزرگ.

یانش ثقه هستند. پس این سند صحیح است و همۀ راو

اّمــا  اســت.  ایــراد  بــدون  و  صحیــح  طریــق  چهــار  دارای  حدیــث  آن  ترتیــب،  بدیــن 

کــه از میــان طریق هــای ایــن حدیــث، تنهــا  امانتــداری ابن َکثیــر برایــش خوشــایند ســاخته 

کــه در رشــتۀ گوهرهایش  کــه ســیوطی را نیــز خــوش افتــاده  طریــق ضعیــف را بیــاورد؛ همچنــان 

ــا  کشــد، از ســندهای صحیحــش لــب فروبنــدد ت ــه نظــم  تنهــا طریــق نادرســت ایــن خبــر را ب

ــاس دارد. ــد را پ ــد هن ــت فرزن کرام

کــه ایــن  ݭِ مــورد اّتفــاق همــگان پشــتوانه می یابــد  ݫ ݫ مݭݭݭݭݫ
ّ
ــا روایــت صحیــح مســل ایــن حدیــث ب

و  ُبکشــید!«  را  بیعــت شــد، دّومــی  بــا دو خلیفــه  اســت: »هــرگاه  ســخن رســول خــدا؟ص؟ 

کنــد و محصــول دســت ]= قــدرت  ــا امامــی بیعــت  کــه ب آن حضــرت؟ص؟ فرمــوده اســت: »هــر 

کــه می توانــد همین هــا را  ی تفکــر[ را بــه او ببخشــد، بایــد تــا آن جــا  بــازو [ و ثمــرۀ دلــش ]= نیــرو
گردنش را بزنید!«1 گر دیگری آید و با آن امام بستیزد،  به او بدهد؛ پس ا

ــد، او را  ــن دیدن ــر م ــر منب ــه را ب ی ــه معاو ک ــی  ــث: »هنگام ــن حدی ــر ای ــت در براب آن جماع

گروهــی آن را بدیــن شــکل  ــد.  ــه جســت و خیــز و ســر و صــدا و هیاهــو پرداخته ان ُبکشــید.« ب

ــد؛[  ــر آن افزودن ــد2؛ ]و ب ــد، او را بپذیری ــر مــن دیدی ــر منب ــه را ب ی ــد: »هــرگاه معاو کرده ان تحریــف 

ل، از یوســف بــن 
ّ

زیــرا امیــن و مــورد اعتمــاد اســت.« آن را خطیــب، از حســن بــن محّمــد خــال

کثیــر، از بکــر  ابی حفــص زاهــد، از محّمــد بــن اســحاق فقیــه، از ابونضــر غــازی، از حســن بــن 

بــن َایَمــن قیســی، از عامــر بــن یحیــی صریمــی، از ابوزبیــر، از جابــر، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( 

کرده است. روایت 

یـان سـندش  گویـد: »ایـن حدیـث را جـز از همیـن طریـق ننوشـته ام و راو خـود خطیـب 

گفتیم. د )ص27 و 28( پیرامون این دو حدیث صحیح به تفصیل سخن 
ّ
1. در همین مجل

کرده اند! )ن.( 2. یعنی »فاقتلوه« را به »فاقبلوه« تبدیل 
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و   )]519/1[ اإلعتـدال  )میـزان  ذهبـی  ناشـناخته اند.«1  همـه  ابوزبیـر،  تـا  اسـحاق  بـن  محّمـد  از 

ابن َحَجـر )لسـان المیـزان ]306/2؛ 58/2؛ 284/3[( در شـرح حـال حسـن بـن کثیـر و بکـر بن َایَمن 

کـه آنـان ناشـناخته اند. در بـارۀ ابوزبیـر محّمـد بـن مسـلم  کرده انـد  و عامـر بـن یحیـی، تصریـح 

مّکـی نیـز سـخنان متفـاوت گفتـه شـده؛ برخـی او را ثقه و گروهـی غیر ثقه شـمرده اند. ابن َکثیر 

یـان ایـن سـند تصریـح نموده اسـت. )البدایـة و الّنهایـه: 133/8 ]142/8[( بـه ناشـناخته بـودن راو

گـواه بـر باطـل  افـزوده شـدن عبـارِت »زیـرا او امیـن و قابـل اعتمـاد اسـت.« اسـتوارترین 

در بـارۀ  تفصیـل  بـه   )294/9 )310/5؛  کتـاب  همیـن  در  اسـت.  خبـر  ایـن  بـودن  سـاختگی  و 

گفتیم. یه سخن  امانتداری معاو

کـه یـا از ایـن تحریـف خبـر نداشـته و یـا خوشـایندش نیفتـاده؛  سـپس کسـی دیگـر آمـده 

یـة بـن ابی سـفیان نیسـت.  یـه در ایـن حدیـث، معاو کـه مقصـود از معاو پـس روایتـی سـاخته 

یـخ مدینة دمشـق: 46/25[ از محّمد بـن ناصر حافظ، از عبدالقادر  کر ]مختصـر تار حافـظ ابن عسـا

کرده اسـت: »چون  گزارش  بن محّمد، از ابن اسـحاق برمکی، از احمد بن ابراهیم بن شـاذان 

یـه را بر منبر مـن دیدید، او را بکشـید!‹ روایت نمود،  ابوبکـر بـن ابـی داوود حدیـِث ›هـرگاه معاو

کـه سـرکردۀ منافقـان بود و سـوگند خـورده بود  یـة بـن تابـوت اسـت  برایـم گفـت: ›ایـن فـرد معاو

یة بن ابی سـفیان نیسـت.‹« کـه بـر منبـر پیامبـر بـول و مدفـوع کنـد؛ و مقصـود معاو

ـــف 
ّ
گفتـــه اســـت: »مؤل لـــئ المصنوعـــه: 425/1( پـــس از آوردن ایـــن روایـــت، 

ّ
 ســـیوطی )الآل

کســـی آن را نقـــل نمـــوده  گفتـــه اســـت: ›ایـــن نیازمنـــد نقـــل اســـت؛ و چـــه  ]= ابن جـــوزی[ 

ـــا  کر اســـت. ایـــن تأویـــل بعیـــد اســـت. و خـــدا دان گفتـــۀ ابن عســـا ـــم: ›ایـــن  گوی اســـت؟‹ و مـــن 

اســـت.‹«

یـخ بغـداد ]259/1[ چنیـن آمـده؛ و ابن َحَجـر )لسـان المیـزان: 247/2 ]306/2[( دقیقـًا بـا  1. در نسـخۀ چـاپ شـدۀ تار
یـخ بغـداد آن را بـا ایـن عبـارت آورده  لـئ المصنوعـه: 426/1( از تار

ّ
کـرده اسـت و سـیوطی )الآل همیـن عبـارت از او نقـل 

یـان  گویـد: ›محّمـد بـن اسـحاق دارای خطـا و حدیث هـاِی فـراواِن  بـس زشـت و ناهنجـار اسـت و راو اسـت: »خطیـب 
سـند از او تـا ابوزبیـر، همگـی ناشـناخته اند.‹«
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ید؟ آیـا می دانید که  یـة بـن تابوت خبـری دار یـخ زندگـی معاو امینـی گویـد: آیـا در بـارۀ تار

کجـا زاده  او چـه موجـود ناشـناخته ای اسـت و چـه هنـگام مـادر روزگار او را زاده و چگونـه و 

ی را بـه ابوبکـر بـن  کـدام کـس ماجـراِی و شـده و چـه کسـی او را دیـده و از او سـخنی شـنیده و 

ی بـه سـوگندش وفـا نمـود یا آن را شکسـت؟ آیا اصحـاب پیامبر؟ص؟  ابـی داوود رسـانده و آیـا و

ی را بـر منبـر او دیدنـد و بـه قتلـش رسـاندند یـا تـا امـروز دیـده نشـده و تـا ابـد نیـز هرگـز دیـده  و

نخواهد شـد؟

کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟  هماننـد همیـن تأویـل در حدیـث فاطمـه بنـت قیـس نیـز آمـده 

کرده انـد.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »معاویـه فقیـری  یـه و ابوجهـم از مـن خواسـتگاری  گفـت: »معاو

که مقصود از وی معاویة بن ابی سـفیان نیسـت  گزارش نموده  پسـت و بی چیز اسـت.« رافعی 

که خلیفه شد، بلکه معاویۀ دیگری است.)اإلصابه: 498/3(

گفتـه  ی  ی دوسـتی بـا فرزنـد هنـد، آن را چنیـن تأویـل نمـوده؛ اّمـا نـوو آری؛ رافعـی از رو

ایـن  بـه  را  ایـن حدیـث  زیـرا در صحیـح مسـلم  نادرسـت اسـت؛  اسـت: »ایـن سـخن آشـکارا 

یۀ بن ابی سفیان.« صورت آورده: »معاو

 )]285/2[  359/1 )السـنن:  ابـو داود   و   )]291/3[  195/4 )الصحیـح:  مسـلم  گویـد:   امینـی 

و نسائی )الّسنن الکبری: 208/6 ]274/3[( و َطیاِلسی )المسند: ص228( و بیهقی )الّسنن الکبری: 

یـة بـن ابی سـفیان معرفـی کرده انـد ]و نام کامـل او را آورده اند[. پس  ی را همـان معاو 471/7( و

یـة بـن  ی بـه کسـی جـز معاو کـردن و گفتـه، تأویـل  ی ]شـرح صحیـح مسـلم:98/10[  کـه نـوو چنـان 

ابی سـفیان آشـکارا نادرست است.

دیگـر  طرحـی  بُکشـید!«  را  » ... او  حدیـِث  شـمردن  دروغیـن  بـرای  ابن َحَجـر  و  ابن َکثیـر 

درانداخته انـد. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 133/8 ]141/8[( گفتـه اسـت: »بی تردیـد ایـن حدیث 

گـر صحیـح بـود، صحابـه بـه ایـن کار دسـت می یازیدنـد؛ چـرا کـه در راه خدا  دروغ اسـت؛ زیـرا ا

هیـچ مالمـت و سرزنشـی مانعشـان نمی گشـت.«

147/10
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گوید: »به فرض درستِی  ابن َحَجر )تطهیر الجنان حاشیۀ الّصواعق المحرقه: ص60 ]ص29[( 

که این حدیث به آنان رسیده است  کسر شأِن صحابه ای است  این خبر، الزمۀ آن نقیصه و 

گوش اّمت  یافته و پوشیده نگاه داشته اند؛ زیرا چنین خبری را باید به  که آن را در کسانی  یا 

گر این خبر پوشیده مانده بود، دیگر به تابعین نمی رسید  رساند تا بدان عمل کنند. وانگهی ا

باقی  تنها فرض نخست  نمایند. پس  نقل  پسینیان  برای  نیز  آنان  و  بعد خود  برای نسل  تا 

می ماَند؛ یعنی حدیث به ایشان رسیده، اّما بدان عمل نکرده اند. و این شرعًا تصّورکردنی 

گر چنین کاری بر صحابه روا باشد، پوشاندن پاره ای از قرآن یا وانهادن عمل  نیست؛ چرا که ا

به آن نیز بر ایشان روا است؛ و همۀ این ها شرعًا ناممکن است؛ به ویژه با این سخن رسول 

خدا؟ص؟ : ›شما را بر راهی آشکار و روشن ترک نمودم ... .‹«

گـر منطق نیز  چـه گمـان نیکـی دارنـد اینـان در بـارۀ صحابـه! و چـه زیبـا بـود این گمـان، ا

م صحابـه و یـا سـخنان رسـول 
ّ
یـخ صحیـح یـا سـیرۀ ثابـت و مسـل پشـتوانه اش می شـد و تار

کتاب های »صحیح« و »مسند« آورده اند،  که اّمت پذیرفته و پیشوایان حدیث در  خدا؟ص؟ 

کتـاب )261/3 و 262 چـاپ  یـخ و سـیره و سـخنان را در همیـن  بـا آن مغایـر نبـود! پـاره ای از تار

نخست ]408/3[( آوردیم.

عمـل  ذوالّثدیـه  کشـتن  در  خـدا؟ص؟  رسـول  فرمـان  بـه  برجستگانشـان  یـا  صحابـه  آیـا 

بـه  را  کفربرانگیـزش  نّیت هـای  و  شناسـاْند  آنـان  بـه  را  ی  و شـخص  کـه  آن  از  پـس  کردنـد، 

یدند و فرمانش را  گاهی شـان رسـاند و خـود او نیـز بـدان اعتـراف نمـود؛ و یا با او مخالفـت ورز آ

کتاب  که پیامبر هنوز در میانشـان بود؟ به همین  تباه سـاختند و پشـت سـر افکندند، حال آن 

)216/7-218 چاپ دوم( بنگرید.

م نزد خودشـان از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده 
ّ
که به طریقی صحیح و مسـل آیا به این سـخن 

کردنـد: »هـرگاه بـا دو خلیفـه بیعـت شـد، نفـر پسـین را بکشـید!« یـا ایـن  نـزد خودشـان عمـل 

کندگی کشـد،  یده اند، به پرا کار ایـن اّمت را در حالی که اجتماع ورز کـه خواهـد  سـخن: »هـر 
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گر نفر دیگـر آمد و با امام به سـتیز  بـا شمشـیر بزنیـدش، هـر کـه خواهـد باشـد!« یـا این سـخن: »ا

د 
ّ
برخاسـت، گردنـش را بزنیـد!« و دیگـر حدیث هـای صحیـح که پاره ای از آن هـا در همین مجل

گذشت؟ )ص27( 

یـد بـن ارقـم و ُعبـادة بـن صامـت، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایت شـده  10. از طریـق ز

یـد؛ که  یـه و عمـرو بـن عـاص را همـراه هـم دیدیـد، میانشـان جدایـی انداز اسـت: »هـرگاه معاو

آن دو هرگـز بـر خیـر گردنیاینـد.« بنگریـد به: همین کتاب چاپ نخسـت: 119/2؛ چاپ دوم: ص190�

کـوه، مـردی  11. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »از ایـن راه میـان دو 

یـه  کـه هنـگام مـرگ بـر شـیوه ای جـز سـّنت مـن می میـرد.« پـس معاو بـر شـما نمایـان می شـود 

نمایـان شـد. )وقعـة صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم ]ص220[(

یـه آمـده اسـت: »نامـه ات بـه مـن رسـید؛  12. در نامـۀ موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه معاو

کند؛ هوای نفس  گردد و راهبری ندارد تا هدایتش  که بصیرتی ندارد تا رهنمونش  نامۀ مردی 

ی نموده ... و اّما  کـرده و ضاللـت راهبریـش نمـوده و او از آن پیرو ی را خوانـده و او اجابتـش  و

شـرافت من در اسـالم و خویشـاوندی ام با رسـول خدا؟ص؟ و جایگاهم در قریش؛ به هسـتی ام 

گـر می توانسـتی این هـا را انـکار کنی، انـکار می کردی.« سـوگند! ا

کــه اندرزنامــه ای اســت بهــم  در عبــارت دیگــر چنیــن اســت: »نامــه ات بــه مــن رســید 

گمراهــی ات آراســته ای  کــه بــا  گــون و نوشــته ای آرایش یافتــه  گونا  پیوســته و قالبــی از ســخنان 

ــا رهنمونــش شــود  ــه بصیرتــی دارد ت کــه ن کــرده ای؛ نامــۀ مــردی  ــا رأی نادرســتت ختمــش   و ب

و نــه راهبــری تــا هدایتــش نمایــد. هــوای نفــس او را فراخوانــده، پــس پاســخش داده؛ و ضاللــت 

گمراهــی  ی نمــوده؛ بــا همهمــه بــه هذیان گویــی پرداختــه و در  کــرده، پــس او را پیــرو راهبــرش 

گام برداشته است.«

چـــاپ  157/1؛  د:  ُمَبـــّرَ األدب  و  اللغـــة  فـــی  الکامـــل  ]136/4[؛   233/2 الفریـــد:  )الِعقـــد 

 دیگـــر: ص225 ]271/1[؛ وقعـــة صّفیـــن: ص64 ]ص57[؛ اإلمامـــة و الّسیاســـة: 77/1 ]91/1[؛ 

)212(



227 غلّوورزیدندرفضیلتهایمعاویةبنابیسفیان

نهـــج البالغـــه: 5/2 ]ص367[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 252/1؛ 302/3 

)]41/14 ]89/3؛ 

یـه آمـده اسـت: »پس، از گمراهـی و ضاللتی که در  13. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه معاو

که امروز وضع  گشـته و به پایان عمر نزدیک شـده ای، دسـت بردار؛  که پیر  کنون  آن هسـتی، ا

کننـد، از سـوی  گـر از یـک سـو اصالحـش  کـه ا پاشـی  تـو همچـون جامـه ای اسـت در حـال فرو

کت کشـاندی و بـا گمراهی ات فریفتی  دیگـر تبـاه گـردد. بسـیاری از مـردم را بـه گمراهی و هال

گیـرد و شـبهه ها آن هـا  کـه تیرگی هـا فراشـان  یـای ]ضاللـِت[ خویـش انداختـی  و در مـوج در

کوبـد؛ پـس از راه راستشـان درگذشـتند و بـر پاشـنۀ پـا بـه  را از ایـن سـو و آن سـو برکنـد و بـه هـم 

گذشـته ]جاهلّیت[ بازگشـتند و به ]قبیله گرایی و [ شـرافت خاندانشـان  پس چرخیدند و به 

تکیـه نمودنـد، مگـر آنـان که بصیرت داشـتند و از این گمراهی برگشـتند و پس از شـناختنت 

کـه  گاه  ی آوردنـد، آن  کشـیده و بـه سـوی خـدا رو گزیدنـد و از یـاری ات دسـت  از تـو دوری 

ایشـان را بـر مرکـب سـرکش نشـاندی و از راه میانـه بگردانـدی.« )نهـج البالغـه: 41/2 ]ص406[؛ 

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 50/4 ]132/16[(

14. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه معاویـه آمـده اسـت: »آن چـه از گمراهـی ات بـدان دسـت 

یازیـدی، بی شـباهت بـه همـان چیـزی نیسـت کـه خانـدان و قـوم تو انجـام داده بودنـد؛ همانان 

کـه کفـر و آرزوهـای باطـل ایشـان را واداشـت کـه بر محّمد؟ص؟ حسـد ورزند و سـرانجام چنان که 

ک گشـتند و نه توانسـتند از حریمی دفاع کننـد و نه خطری بزرگ را  دانـی، بـر زمیـن افتـاده و هال

کننـد. و در همـان عرصه هـا مـن بـا آنـان رویـارو بـودم و رنـج جنـگ بـا ایشـان را  از خویـش دفـع 

کـه سردسـته های ضاللـت  کنـد می کـردم و سرانشـان را  می کشـیدم و شمشـیر سرکشی شـان را 

ملحـق  پیشینیانشـان  بـه  نیـز  را  آیندگانشـان  پـس  خـدای  خواسـت  بـه  و  می کشـتم؛  بودنـد، 

می سـازم؛ و چـه بـد پـس آیندگانـی هسـتند اینـان کـه در جایـگاه پیشـینیان خـود قـرار می گیرنـد 

که جایگاه و قرارگاهشان آتش است!« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 50/4 ]134/16[(

)213(
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یـه آمده اسـت: »اّما بعد؛ دیرزمانی اسـت  15. در نامـۀ آن حضـرت _ سـام اهلل علیـه _ بـه معاو

کـه دوسـتان شـیطاِن رانـده شـده اید، حـق را افسـانۀ پیشـینیان  کـه تـو و همفکـران و یارانـت 

می خواندیـد و آن را پشـت سـر خویـش می افکندیـد و می کوشـیدید تـا نـور خـدا را بـا دسـت ها 

کامـل  کافـران،  ید؛ اّمـا خداونـد نـور خویـش را بـه رغـم خواسـت  و دهان هاتـان خامـوش سـاز

گاهـی  گشـت و آ کامـل خواهـد  فرمایـد. بـه هسـتی ام سـوگند! بـه رغـم خواسـت تـو ایـن نـور 

کیفـر  کارهایـت  مـا نسـبت بـه عاقبـِت خـوار و حقارت بـار تـو محّقـق خواهـد شـد و بـه سـبب 

کـه از تـو جـدا خواهـد شـد، هرچه پسـندی تبـاه کاری کـن؛ که گویا  می بینـی. پـس در دنیایـت 

کـه بـر باد فنـا رفته؛  کـه دوران باطلـت سـپری گشـته و کارهایـت را می بینـم  هم اینـک می بینـم 

کـه  کـه خداونـد هیـچ سـتمی بـر تـو رانـده باشـد؛  سـپس بـه زبانـۀ آتـش راه می سـپاری، بـی آن 

پـروردگارت هرگـز بـر بنـدگان سـتم نمی راَنـد.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 411/3؛ 

)]135/16 ]83/15؛   51/4

یت _  یـه آمده اسـت: »اّما بعد؛ زشـتکار 16. در نامـۀ آن حضـرت _ صلـوات اهلل علیـه _ بـه معاو

کـه خداونـد وضعـت را اصـالح  افـزون بـر علـم خداونـد دربـارۀ ]شـقاوت[ تـو _ مانـع از آن شـده 

گنـاه[ بازداشـته شـود. ای پسـر صخـر؛ ای پسـر آن لعنـت شـده! _ در عبـارت  کنـد و قلبـت ]از 

کوه هـا اسـت  بردبـاری ات هـم وزن  کـه  یـدی  ورز اّدعـا  لعنـت شـده! _  پسـر صخـِر   دیگـر: ای 

کار منافـق و پوشـیده دل  و دانشـت تردیـِد شـک ورزان را پایـان می بخشـد؛ اّمـا تـو خشـِن جفـا

 51/4 411/3؛  ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  )شـرح  هسـتی.«  فرومایـه  و  بـزدل  و  کم عقـل  و 

)]135/16 ]82/15؛ 

یافتم که  یـه آمـده اسـت: »نامـه ات به من رسـید و در 17. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه معاو

کم  گم شـدۀ تو نیسـت؛ و با  که  چیزی جز هدف خویش را نشـانه رفته ای و چیزی را می جویی 

کـه حّجـت نیسـت،  بـه چیـزی  گمراهـی سـرگردان می شـوی و  گام برمـی داری و در  بینایـی 

چنـگ می زنـی و بـه سسـت ترین شـبهه پنـاه مـی آوری. سـبحان اهلل! چـه سـخت بـه هواهـای 

گشـته، پایبنـدی، همـراه بـا تبـاه سـاختن حقیقت هـا و  ی  نفسـانی نوپدیـد و سـرگردانِی پیـرو

150/10
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کـه خداونـد آن هـا را مطالبـه می کنـد و بـر بندگانـش حّجـت  دور افکنـدن پیمان هـای الهـی 

است.« )نهج البالغه: 44/2 ]ص410[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 57/4 ]153/16[(

پاسـخش  در  ی  و فراخوانـد،  حکمّیـت  بـه  را  آن حضـرت؟ع؟  یـه  معاو کـه  گاه  آن   .18

کـه نـه اهـل قرآنـی و نـه  کـه مـرا بـه حکـم قـرآن فراخوانـده ای؛ اّمـا دانسـتم  نوشـت: »دیگـر آن 

حکمـش را خواسـتاری. و از خـدا بایـد یـاری خواسـت.« )وقعـة صّفیـن: ص556 ]ص494[؛ نهـج 

)]226/2[  118/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]ص423[؛   56/2 البالغـه: 

یـه آمـده اسـت: »اّمـا بعـد؛ زمان آن رسـیده که با چشـم بینا  19. در نامـۀ حضـرت بـه معاو

کـه بـر تـو عیـان اسـت ]از بـر حـق بـودن مـن و بر باطـل بودن خویش[ سـود بـری. همانا  از امـوری 

راه پیشـینیان خـود را طـی نمـوده ای، بـا اّدعاهای باطل خویـش و درافتادن به فریب دروغ ها و 

کـه از تو فراتر اسـت و از آِن خود  ناراسـت ها و بـه خـود بسـتن نسـبت هایی ]همچـون خالفـت[ 

گریـز از حـق  کـه ویـژۀ دیگـران اسـت ]چـون امیر مؤمنـان بـودن[، بـا اندیشـۀ   شـمردِن چیزهایـی 

و انـکار آن چـه از گوشـت و خونـت بـه تو وابسـته تر اسـت ]یعنی همان وجـوِب اطاعِت از من[ 

کنـده اسـت. پـس بعـد از حق چیسـت، جز  و هـم گوَشـت آن را شـنیده و هـم سـینه ات از آن آ

گمراهِی آشـکار؟« )نهج البالغه: 125/2 ]ص455[(

شـما  هنـگام  چـه  یـه!  معاو ]ای  اسـت:  آمـده  یـه  معاو بـه  آن حضـرت؟ع؟  نامـۀ  در   .20

زمامـداران مـردم یـا صاحبـان زمامـداری ایـن اّمـت بوده ایـد، بـدون جایگاهـی نیکو و شـرافتی 

کـه از آِن قومتـان بـوده باشـد؟ پـس بـرای آن چـه بـر تـو فـرود آمـده، آمـاده شـو و نگـذار تـا  پیشـین 

گفته اند  که خدا و پیامبرش راسـت  گرچه می دانم  شـیطان به خواسـته اش از تو دسـت یابد؛ 

سـابق  علـم  در  گشـته  مقـّدر  تیره بختـِی  بـه  شـدن  دچـار  از  پـس  یافـت[.  نخواهـی  راه  تـو  ]و 

گاهت خواهم  گـر چنان نکنی، از آن چه بـه غفلتت افکنده، آ خداونـد، بـه او پنـاه می بریـم و ا

کـه شـیطان راهش را در تـو یافته و همچـون خون که در  کـه همانـا خوشـگذرانی هسـتی  نمـود؛ 

رگ جـاری گـردد، در تـو جـاری شـده اسـت.«[ )وقعـة صّفیـن: ص422 ]ص109[؛ نهـج البالغـه: 11/2 

]ص370[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 412/3 ]87/15[(
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یـه آمـده اسـت: »پـس در آن چـه نـزد تـو اسـت ]از  21. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه معاو

حکومـت شـام و چیرگـی بـر مـردم[، خـدای را تقـوا پیشـه کن و به حـّق او بر خـود بیاندیش و به 

کـه همانـا فرمانبـرداری خـدا را  کـه در جهـل بـه آن را معـذور نیسـتی؛  شـناخت چیـزی بازگـرد 

کـه  نشـان هایی واضـح و راه هایـی روشـن و شـاهرایی آشـکار و مقصـدی خواسـتنی اسـت 

کـه از آن منحـرف شـود از  ی می گرداننـد. هـر  زیـرکان وارد آن می شـوند و فرومایـگان از آن رو

گام برمـی دارد و خداونـد نعمتـش را بـر او دگرگـون  گمراهـی  یگـردان شـده، در وادی  حـق رو

که  سـاخته و باز سـتاند و عذابش را بر او فرود آوَرد. پس خویشـتن را بپای؛ خویشـتن را بپای؛ 

کـه تـو  کـه رسـیده ای بمـان  خداونـد راه ]هدایـت[ را برایـت آشـکار فرمـوده و در همان جایـی 

کفربـار رانـده ای و نفسـت تـو را بـه شـر درانداخـت  یانبـار و جایگاهـی   مرکبـت را بـه مقصـدی ز

کت درون سـاخته و راهها را بر تو ناهموار سـاخته  گمراهی فروبرده و به آبشـخورهای هال و در 

است.« )نهج البالغه: 36/2 و 37 ]ص390[(

یـه آمـده اسـت: »اّمـا بعد؛ بنا بـر آن چه گفتی،  22. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ در پاسـخ معاو

مـا و شـما بـا یکدیگـر در الفـت و اّتحـاد بودیـم، پس دیـروز ایمان ما و کفر شـما میانمان جدایی 

افکْنـد و امـروز مایـۀ جدایـی مـا ایـن اسـت کـه مـا بـر راه راسـت هسـتیم و شـما گمراهیـد. آن  که 

کـراه، آن هم پـس از آن  کـه در تمامـِی دوران آغازین  از شـما مسـلمان شـد، اسـالم نیـاورد جـز بـه ا

اسـالم بـا پیامبر؟ص؟ در جنـگ بودند.«

کـه در یـک جـای ]= جنـگ بـدر [ بـر جِدّ  در همیـن نامـه آمـده اسـت: »همـان شمشـیری 

]مـادرِی[ تـو ]= عتبـة بـن ربیعـه[ و دایـی ات ]= ولیـد بـن عتبه[ و بـرادرت ]= حنظلـه[ زدم نزد 

کـه دانسـته ام، همانا تـو قلبـی داری که در حجاب اسـت  مـن اسـت. بـه خـدا سـوگند! چنـان 

که  گویند: ›بر پلکانی برآمدی  که تو را  که سسـت و ضعیف اسـت؛ و سـزاوارتر اسـت  و عقلی 

یانـت و نـه بـه سـودت قـرار داد.‹؛ زیـرا آن چـه را گمگشـتۀ تـو نیسـت،  تـو را بـر فرازگاهـی بـد بـه ز

کـه سـزاوارش نیسـتی و در  کـه از آِن تـو نیسـت، چرانیـده ای و مقامـی را  ُجسـته ای و حیوانـی را 

بـه عموهـا و  از رفتـارت چـه دور اسـت؛ و  گفتـارت  کـرده ای.  نـداری، طلـب  قـرار  کانـون آن 
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ی باطل  آنان را واداشـت تا  کـه تیره بختی و آرزو دایی هایـت شـباهت نزدیکـی داری؛ همانـان 

ک گشـتند  کـه دانـی، بـر زمیـن افتاده و هال پیامبـرِی محّمـد؟ص؟ را انـکار ورزنـد، پـس آن سـان 

و نـه خطـری بـزرگ را از خـود دفـع کردنـد و نـه حریمـی را پا داشـتند به ضرب شمشـیرهایی که 

کارزار باز نماندند و به سستی نگراییدند.« )نهج البالغه: 124/2 ]ص454[( از 

یـه آمـده اسـت: »و اّمـا ایـن سـخنت: ›مـا همـه  23. در نامـۀ حضـرت؟ع؟ در پاسـخ معاو

فرزندان عبدمناف هسـتیم و بر یکدیگر برتری نداریم.‹؛ به هسـتی ام سـوگند! ما همه فرزندان 

ابوسـفیان همسـان  و  امّیـه همچـون هاشـم، حـرب هماننـد عبدالمّطلـب،  اّمـا  یـم؛  پدر یـک 

ک  ک تبـار همانند ناپا ابوطالـب نیسـتند؛ نیـز مهاجـر همچـون آزاد شـده پس از فتح نیسـت و پا

کـه بـر باطـل اسـت و مؤمـن  کسـی نیسـت  کـه بـر حـق اسـت، همسـان  تبـار نباشـد؛ و نیـز آن 

که پیرو پیشـینیانی باشـد  ]راسـتین[ همانند ]منافِق[ تباه کار نیسـت. بد جانشـینی اسـت آن 

کتـاب: 254/3� کـه در آتـش دوزخ فروافتادنـد!« بنگریـد بـه: همیـن 

گفتــار  ابن ابی الحدیــد )شــرح نهــج البالغــه: 423/3 ]119/15[( در شــرح جملــۀ پایانــی ایــن 

کافــر  کــه پیشــینیانش  گفــت، بــر ایــن وصــف  آورده اســت: »آیــا می تــوان مســلمانی را عیــب 

گر از راه پیشینیانش پیروی کند و راه آنان را پی گیرد. امیرالمؤمنین؟ع؟  بوده اند؟ گویم: آری؛ ا

تنهــا بــه ایــن ســبب کــه پیشــینیان معاویــه کافر بودنــد، وی را عیــب نگفت؛ بلکــه از این جهت 

که وی پیرو ایشان بود، چنین کرد.«

برتــر و فروتــر،  بــا  کار  یــه آمــده اســت: »تــو را چــه  بــه معاو 24. در نامــۀ آن حضــرت؟ع؟ 

و راهبــر  و پیــرو؟ آزاد شــدگان پــس از  فتــح و فرزندانشــان را بــه ســنجش و امتیازدهی به مهاجران 

کــه  کار؟ هیهــات! تیــری  نخســتین و رتبه بنــدی درجــات آن هــا و شناســاندن جایگاه شــان چــه 

کــه  کســی بــه داوری در مــورد جماعــت ]مهاجریــن[ می پــردازد  از تیرهــای قمــار نبــود آواز داد و 

داوری در ایــن موضــوع بــه نفــع آنــان و علیــِه اوســت! هــان! ای مــرد! چــرا بــر حــّد خــودت 

کــه قضــا و  کوتاه دســتی ات را نمی شناســی؟ چــرا پــس نمــی روی بــه همان جــا  نمی ایســتی و 
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یانــی نرســد و پیروزِی ظفرمند تو را ســودی  قــدر تــو را در آنجــا قــرار داد؟ از شکســت مغلــوب تــو را ز

گمراهــی ســخت راه می ســپاری و از راه میانــه بســیار منحــرف شــده ای.«  نــدارد؛ و تــو در بیابــان 

)نهج البالغه: 30/2 ]ص386[؛ صبح األعشی: 229/1 ]275/1[؛ نهایة األرب: 234/7(

کــه بــه  25. در نامــۀ آن حضــرت؟ع؟ بــه مخنــف بــن ســلیم آمــده اســت: »مــا قصــد نمودیــم 

نبــرد ایــن جماعــت رویــم؛ همانــان کــه در میــان بنــدگان خــدا بــه چیزی جــز آن چه خداونــد نازل 

فرمــوده، عمــل می کننــد و امــوال عمومــی را ویــژۀ خــود نمودنــد و حــدود الهــی را وانهادنــد و حــق 

را میراندنــد و در زمیــن فســاد را آشــکار ســاختند و فاســقان، نــه مؤمنــان، را دوســت و پنــاِه خــود 

گــران بشــمَرد، بــه دشــمنی  گرفتنــد؛ و چــون دوســت ]و فرمانبــردار[ خداونــد بدعت هــای آنــان را 

بــا او پردازنــد و دورش ســازند و محرومــش نماینــد؛ و هــرگاه ســتمگری پشــتوانۀ ستمشــان گــردد، 

کننــد. پــس بــر ســتم پــای فشــردند و بــر  بــا او دوســتی ورزنــد و نزدیکــش ســازند و بــه وی نیکــی 

گنــاه  گردآمدنــد و از دیرزمانــی در برابــر حــق ایســتادند و وســتمگرانه، در   مخالفــت ]بــا حــّق[ 

و معصیت بر یکدیگر یاری رساندند.« )شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 282/1 ]182/3[(

یـه بـا او  26. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه عمـرو بـن عـاص آمـده اسـت: »در باطـِل معاو

ی مـردم را ناچیـز شـمرده و حـق را سـبک انگاشـته اسـت.« )وقعـة صّفیـن:  همـراه نشـو1؛ زیـرا و

)]15/17 ]227/2؛   114/4 189/1؛  ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]ص110[؛  ص124 

27. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه عمـرو بـن عـاص آمـده اسـت: »اّما بعـد؛ تو جوانمـردی ات را 

کـه پـرده اش دریـده شـده و از بزرگـواران در مجلسـش بـه زشـتی یـاد  وانهـادی، بـرای مـردی فاسـق 

می شود و خردمند را با معاشرتش به سفاهت می کشاند. پس قلب و اندیشه ات، پیرو او گشت؛ 

 چنـان کـه در َمثـل گفته انـد: ›َشـّن بـا طبقـه سـازگار شـده اسـت.‹2 پـس دیـن و امانتـداری و دنیـا 

و آخرتت را ربود.«

1. در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید، آمده است:»شریک نشو!«

که از قّصه ای برگرفته شده است. َشن نام مردی است و طبقه نام زنی. بنگرید به مجمع األمثال  2. این مثلی است رایج 
از میدانی )321/2(�
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گـر خداوند  ی آمـده اسـت: »ا کـه در آن جـا، ایـن گفتـار و بـه همیـن کتـاب )130/2( بنگریـد 

مـرا بـر تـو و فرزنـد هنـد جگرخـوار چیره سـازد، شـما را به همان کسـانی ملحق کنم که بر رسـول 

گـر از چنـگ مـن بگریزیـد  و پـس از مـن زنـده  خـدا سـتم راندنـد و خداونـد ایشـان را کشـت. و ا

مانیـد، کیفـر خداونـد، شـمارا بـس اسـت و انتقام او از انتقام دیگـران و کیفر او از کیفر دیگران 

کند.« ]نهـج البالغه: ص411[ کفایـت 

28. در نامـۀ او _ صلـوات اهلل علیـه _ بـه محّمـد بـن ابی بکـر و مصریان آمده اسـت: »از دعوت 

که پیشـوای هدایت  و خواسـتۀ آن دروغگوی زادۀ هند، بر حذر باشـید و بیاندشـید و بدانید 

ک و تباهی، و وصّی پیامبر و دشـمن او یکسـان نیسـتند. خداوند ما و شـما را  و پیشـوای هال

از کسـانی قـرار دهـد کـه دوستشـان مـی دارد و از آنـان خرسـند اسـت!« )شـرح نهج البالغـه تألیف 

ابن ابی الحدیـد: 26/2 ]71/6[؛ جمهـرة الّرسـائل: 540/1(

یه و عمـرو را خود، نزد  کـه نامۀ معاو 29. در نامـۀ آن حضـرت؟ع؟ بـه محّمـد بـن ابی بکـر _ 

آن حضـرت؟ع؟ فرسـتاده بـود و متـن آن خواهـد آمد _ آمده اسـت: »نامۀ آن بـدکار فرزند بدکار، 

کـه در انجـام نافرمانـی  کافـر، عمـرو، را خوانـدم؛ همـان دو تـن  یـه، و نیـز آن بـدکار فرزنـد  معاو

کار حکومـت همداسـتانند و بـه هـم رشـوه می دهنـد  خـدا، بـا یکدیگـر همـراه و دوسـتند و در 

کـه پیشینیانشـان از  و در دنیـا زشـت و ناپسـندند1. از نصیـب دنیاشـان بهـره بردنـد، چنـان 

یـان رسـاند!«  نصیـب خـود سـود جسـتند. پـس نبایـد رعـد و بـرق برآوردنشـان تـو را ترسـانده و ز

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 58/6 ]102/5[؛ شـرح نهج البالغـه تألیف ابن ابی الحدیـد: 32/2 ]84/6[( )تار

کند! خفتگانتان  30. در نامۀ آن حضرت؟ع؟ به عراقیان آمده اسـت: »خدایتان رحمت 

گـرد آییـد و مّتحـد شـوید بـرای نبـرد بـا دشـمنتان سـخت مهّیـا  را بیـدار سـازید و بـر حّقتـان 

شـوید؛ کـه دیگـر آن کـف از روی واقعیـت آشـکار کنـار رفتـه اسـت و صبـح بـرای آنان که چشـم 

کـه شـما بـا آزاد شـدگان پـس از فتـح و فرزندانشـان  دارنـد، آشـکار شـده اسـت. جـز ایـن نیسـت 

1. به جای جملۀ اخیر، در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید آمده است: »و بر دینداران تکّبر می ورزند.«
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کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ ، در  کـراه می جنگیـد؛ همانـان  و خشـونت ورزان و اسـالم آوردگان بـه ا

تمـام دورۀ آغازیـن اسـالم در حـال جنـگ بودنـد. دشـمنان خـدا و سـّنت و قـرآن و از حزب های 

سـتیزنده با پیامبر و اهل بدعت ها و کارهای تازۀ مخالف سـّنت هسـتند و از آسیبشـان پرهیز 

می گشـت و از آنـان بـر اسـالم بیـم می رفـت1 و رشـوه می خورنـد و بنـدگان دنیـا هسـتند.

بـه مـن خبـر رسـیده کـه فرزند نابغه با معاویه بیعت نکرد، مگر پـس از آن که معاویه به وی 

کـه رشـوه ای فراتـر از آن چـه در دسـت او  کـرد  رشـوه ها و باج هایـی عطـا نمـود و عمـرو بـا او شـرط 

کـه دینـش را بـه دنیـا فروخـت؛   اسـت از حکومـت، بـه وی ببخشـد. هـال خالـی بـاد دسـت او 

یانـکار بـاد دسـت آن کـه بـا امـوال مسـلمانان، یـارِی ایـن خیانتـکار فاسـق را خریـد. از ایشـان  و ز

کسـی اسـت که در میان شـما در زماِن مسـلمانی شـراب نوشـید و حد خورد2 و به فسـاد در دین 

کـه  گاه  کـه اسـالم نیـاوْرد تـا آن  کسـی اسـت  کار زشـت شـناخته شـده اسـت. نیـز از ایشـان  و 

برایـش بهـره و پاداشـی بـرای مسـلمان شـدنش قـرار دادنـد.3 پـس اینـان پیشـوایان آن مردمنـد. 

دیگـر کسـان نیـز در پیشوایانشـان هسـتند کـه هماننـد اینـان، و بلکـه بدتـر و زیانبارترنـد، اّمـا یـاد 

کفـر  گردنـد،  چیـره  شـما  بـر  گـر  ا کـردم،  یـاد  کـه  اینـان  وانهـادم.  را  زشتکاری هاشـان  از   کـردن 

کمّیـت زورمندانـه و دسـت اندازِی غاصبانـه4 و فسـاد در زمیـن را  و فخـرورزی و بـدکاری و حا

میانتان آشکار می سازند و رواج می دهند و از هوای نفس پیروی می کنند و با هدایت یافتگی 

حکـم نخواهنـد راند ... آیـا در خشـم و انـدوه نمی شـوید کـه سـفیهان و َبـدان و فرومایگانتـان بـر 

کـه بـه خـدا  سـر حکومـت بـر شـما بسـتیزند؟ پـس سـخنم را بشـنوید و فرمانـم را اطاعـت کنیـد؛ 

گـر از فرمانـم سـرپیچید، هدایـت نیابیـد.  گمـراه نگردیـد؛ و ا گـر از مـن فرمـان بریـد،  سـوگند! ا

کـه شـعله هایش برافروختـه  یـد؛   چنانکـه بایـد، آمـادۀ نبـرد شـوید و سـاز و بـرِگ آن را فراهـم آور

1. در اإلمامة و الّسیاسه به جای جملۀ اخیر آمده است: »از اسالم منحرف بودند.«)غ.(

2. یعنی: ولید بن عقبه.

3. یعنی: معاویه. بنگرید به: جمهرة الّرسائل: 551/1�

ــورت  ــاس صـ ــن اسـ ــر همیـ ــه بـ ــد و ترجمـ ــت  باشـ ــب« درسـ ــا »بالغصـ گویـ ــی  ــده، ولـ ــب« آمـ ــاول بالغضـ ــن »التطـ  4. در متـ
گرفت. )ن.(
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و نیـزه اش بـاال رفتـه و فاسـقان بـرای جنـگ بـا شـما کامـاًل مهّیـا شـده اند تا بنـدگان خـدا را رنج و 

شکنجه دهند و نورش را خاموش سازند. هال که دوستان شیطان، آن طمع ورزان نیرنگ پیشۀ 

گمراهـی و ضاللتشـان از نیکـوکاران و پارسـایان و خاضعـان، در  کوشـیدن در  خشـونت ورز، در 

گـر بـه  کوشـیدن در حـق خویـش و طاعـت پروردگارشـان، سـزاوارتر نیسـتند. بـه خـدا سـوگند! ا

تنهایی با آنان رویارو شـوم و ایشـان همۀ زمین را فراگرفته باشـند، پروا نورزم و احسـاس تنهایی 

گمراهی انـد و مـا بـر راه  کـه ایشـان در  نکنـم. مـن دلیـل اسـتوار و روشـن و یقیـن و بصیـرت دارم 

هدایـت و بـه دیـدار پـروردگارم مشـتاقم و پـاداش نیکـش را انتظـار می کشـم. اّما حسـرتی و غمی 

کار این اّمت به دسـت سـفیهان  که  که در من راه می یابد و به من دسـت می دهد، از آن اسـت 

کننـد و بندگانـش را بـه بردگـی  و بدکارانـش افتـد و مـال خـدا را میـان خویـش دسـت بـه دسـت 

گیرند و با صالحان بسـتیزند و هوادار سـتمگران گردند.« )اإلمامة و الّسیاسـة: 113/1 ]136/1[؛ شـرح 

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 37/2 ]99/6[(

همچـون  یـه  معاو »هرآینـه  اسـت:  آمـده  ابیـه  بـن  یـاد  ز بـه  آن حضـرت؟ع؟  نامـۀ  در   .31

کـه از پیـش و پـس و راسـت و چـپ آدمی بـه سـراغش می آید. پس  شـیطاِن رانـده شـده اسـت 

از او حـذر کـن؛ حـذر کـن؛ حـذر کـن! و الّسـالم.« )شـرح نهـج البالغه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 68/4 

)]182/16[

یـه  کـه یارانـش را بـه حرکـت بـرای نبـرد بـا معاو 32. در خطبـۀ آن حضـرت؟ع؟ هنگامـی 

ید! به نبرد دشـمنان سـّنت های پیامبر؟ص؟  فرمان داد، آمده اسـت: »به نبرد دشـمنان خدا رو

یـد!« )وقعة صّفین: ص105  یـد! بـه نبـرد باقیمانـدۀ احزاب و قاتالن مهاجران و انصار رو و قـرآن رو

]ص94[؛ جمهـرة خطـب العرب: 142/1 ]314/1[(

یـــه آمـــده  33. در خطبـــۀ آن حضـــرت؟ع؟ بـــرای فراخوانـــدن مـــردم بـــه جهـــاد بـــا معاو

کـــه خـــود را بـــی خـــرد داشـــته و آن  یـــم  کســـی می رو اســـت: »بـــه خواســـت خـــدا، مـــا بـــه نبـــرد 

یـــه و لشـــکر  ی نیســـت و حّقـــش نیســـت بـــدان برســـد بـــدان پرداختـــه؛ یعنـــی معاو چـــه را از آِن و
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ـــرق آرایـــش  ـــا ب ـــان را راهبـــری می کنـــد و ب گـــروه تجاوزپیشـــۀ ســـرکش هســـتند و ابلیـــس آن کـــه  او 

خـــود1 بـــر آن هـــا می تابـــد و بـــا فریبـــکاری اش ایشـــان را در پرتـــگاه ] گمراهـــی[ می افکنـــد.« 

)وقعـــة صّفیـــن: ص126 ]ص113[(

کــه از  34. در خطبــۀ آن حضــرت _ ســام اهلل علیــه _ در روز صّفیــن آمــده اســت: »در حالــی 

ــن  ــن!‹ م ک ــت  ــا بیع ــا م ــد: ›ب گفتن ــد و  ــراغم آمدن ــه س ــان ب ــودم، ایش ــه ب گرفت ــاره  کن ــردم  کار م

کســی جــز تــو راضــی  کــن؛ زیــرا اّمــت بــه  گفتنــد: ›بــا مــا بیعــت  سخنشــان را نپذیرفتــم. بــاز مــرا 

ــا ایشــان  کندگــی دچــار شــوند.‹ پــس ب ــه پرا ــر نپذیــری، مــردم ب گ کــه ا ــم  ی نمی شــود و بیــم دار

کــردم. آن گاه چیــزی مــرا بــه خــود نیــاورد و شــگفت زده نســاخت، مگــر مخالفــت و  بیعــت 

یــه بــا  کــرده بودنــد و نیــز مخالفــت معاو کــه بــا مــن بیعــت  دشــمنی دو مــردی ]=طلحــه و زبیــر[ 

کــردار در  ــه پیشــینیانی راســت  ــه ســابقه ای در دیــن داده و ن ــه او ن ــد ب کــه خداون مــن؛ همــان 

مســلمانی؛ آزاد شــده ای اســت فرزنــد آزاد شــده پــس از فتــح و ]ســرکردۀ[ حزبــی اســت از 

کــراه و  ــا ا ــا ب یدنــد ت احــزاب؛ او و پــدرش همــواره بــا خــدا و رســولش و مســلمانان دشــمنی ورز

ی تــان از  گــرد آمدنتــان بــا او و پیرو ناچــاری بــه اســالم تــن دادنــد. پــس در شــگفتیم از شــما 2 و 

کــه دشــمنی و مخالفــت بــا  یــد؛ همانــان  کــه خانــوادۀ پیامبرتــان؟ص؟ را وامی گذار ی، حــال آن  و

ید.شــما را بــه  کــه هیــچ یــک از مــردم را هم طــراز آنــان بشمار ایشــان ســزاوار نیســت و نمی ســزد 

کتــاب خداونــد؟زع؟ و ســّنت پیامبرتــان؟ص؟ و میرانــدن باطــل و زنــده ســاختن نشــانه های دیــن 

یــخ األمــم و الملــوک طبــری: 4/6 ]8/5[؛ جمهــرة  فرامی خوانــم.« )وقعــة صّفیــن: ص227 ]ص201[؛ تار

خطب العرب: 161/1 ]336/1[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 24/4(

35. در خطبـۀ آن حضـرت؟ع؟ در نبـرد صّفیـن آمـده اسـت: »بـه نبـرد بـا آنـان بپا خیزیـد 

و بشـتابید؛ در حـال آرامـش و وقـار مسـلمانی و در هیئـِت صالحـان! پـس بـه خـدا سـوگند! 

گویا »تسویله« باشد و ترجمه بر این اساس صورت پذیرفت. )ن.( 1. در متن »ببارق تسویفه« آمده، ولی 

گونـه اسـت: »پـس جـای  2. در بیـان ابن ابی الحدیـد، بـه جـای آن چنیـن اسـت: »پـس شـگفتا از شـما!« بیـان طبـری ایـن 
کـه همـراه وی بـه مخالفـت برخاسـته اید!« شـگفتی نیسـت، مگـر از ایـن 
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نزدیک تریـن کسـان بـه نادانـی، ایناننـد: فرمانـده و فراخوانندۀ آنان به جنگ، معاویه؛ پسـر نابغه 

]= عمـرو بـن عـاص[؛ ابواعـور سـلمی؛ ابن ابی معیـِط باده نـوش حـد خـوردۀ دورۀ مسـلمانیش. 

گیرنـد!1  کوچـک شـمارند و بـر مـن عیـب  کـه برخیزنـد و مـرا   آنـان سـزاوارترین افـراد بـرای آننـد 

کردنـد! و آن روزهـا مـن آنـان را بـه اسـالم فرامی خوانـدم  کـه بـا مـن   و پیـش از امـروز، چـه نبردهـا 

و ایشـان مـرا بـه عبـادت بت هـا دعـوت می کردنـد. سـتایش خـدای را کـه ایـن فاسـقان از دیـر باز 

کرد. آیا به شکسـت و خواری نیفتادند؟  با من به دشـمنی برخاسـتند؛ پس خداوند خوارشـان 

کسـی بـه رهبـری آنـان رضایـت  کـه  گـوار و بـزرگ اسـت! فاسـقانی  همانـا ایـن رویـدادی بـس نا

نمـی داد و مایـۀ بیـم اسـالم و مسـلمانان بودنـد، پـاره ای از ایـن اّمـت را فریفتنـد و دوسـتِی فتنه را 

بـا دلهاشـان آمیختنـد و بـا دروغ و افتـرا هوس هاشـان را بـه سـوی خـود کشـیدند و بـرای خاموش 

کـردن نـور خداونـد؟زع؟ بـا مـا بـه جنـگ برخاسـتند! بارخدایـا! میانشـان جدایـی انـداز و آنـان را 

کشـان گـردان؛ که هر که تو دوسـتش باشـی،  دچـار پراکندگـی سـاز و بـه سـبب خطاهاشـان هال

کنـی، عـّزت نیابـد.« )تاریـخ األمـم و الملـوک طبـری: 24/6  کـه تـو بـا وی دشـمنی  خـوار نگـردد و آن 

]45/5[؛ وقعـة صّفیـن: ص445 ]ص391[(

36. در خطبــۀ آن حضــرت؟ع؟ در نبــرد صّفیــن آمــده اســت: »همانــا رســول خــدا؟ص؟ بــه 

آمده ایــد  دشــمنتان  نبــرد  بــه  شــما  نگردانــم.  ی  رو ]ذّره ای[  آن  از  کــه  فرمــود  ســفارش   مــن 

ــد؛  کــه ســرکردۀ ایشــان منافقــی اســت فرزنــد منافــق و آنــان را بــه آتــش فرامی خواَن  و می دانیــد 

اطاعــت  و  بهشــت  بــه  را  شــما  و  اســت  شــما  میــان  در  و  همــراه  پیامبرتــان  پســرعموی  و 

کــه پیــش از هــر مــرد دیگــر نمــاز  پروردگارتــان و عمــل بــه ســّنت پیامبرتــان دعــوت می کنــد. مــن 

ــا  ــان هســتم، ب ی ــده و از بدر کــس پیــش از مــن همــراه رســول خــدا نمــاز نخوان گــزاردم و هیــچ 

کــه آزاد شــده ای فرزنــد آزاد شــده پــس از فتــح اســت، برابــر نتوانــم بــود! بــه خــدا ســوگند!  یــه  معاو

کــه ایشــان بــر باطلشــان اّتحــاد ورزنــد و شــما از  مــا بــر حــق هســتیم و آنــان بــر باطــل؛ پــس مبــادا 

یـخ طبـری »یجدبوننـی« آمـده که گویا همین درسـت اسـت و ترجمه بر این اسـاس صورت  1. در متـن »یجذبوننـی« و در تار
گرفت. )ن.(
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کــه خداونــد  گــردد! بــا ایشــان بســتیزید؛  گردیــد تــا باطلشــان بــر حّقتــان چیــره  کنــده  حّقتــان پرا

گــر چنیــن نکنیــد، آنــان را بــه دســت دیگــران عــذاب  آنــان را بــه دســت شــما عــذاب فرمایــد؛ و ا

کــرد.« )وقعــة صّفیــن: ص355 ]ص314[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 503/1  خواهــد 

]248/5[؛ جمهرة خطب العرب: 178/1 ]353/1[(

37. در خطبۀ آن حضرت؟ع؟ آمده است: »اّما بعد؛ هرآینه خداوند شما را به نیکی آزمود 

و پیروزی عّزتمندانه ای  نصیبتان نمود. پس بی درنگ به نبرد معاویه و هواداران ستمگرش 

کتاب خدا را پشت سر انداخته و آن را به بهایی اندک فروخته اند و بد چیزی  که  کنید  روی 

که خود را به آن فروخته اند اگر می دانستند !« )اإلمامة و الّسیاسة: 110/1 ]128/1[؛ تاریخ األمم  است 
هب: 38/2 ]426/2[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 

ّ
و الملوک طبری: 51/6 ]89/5[؛ ُمروج الذ

179/1 ]192/2[؛ جمهرة خطب العرب: 31/1 ]418/1[(

کردن مردم به جنگ معاویه آمده است: »ای  38. در خطبۀ آن حضرت؟ع؟ برای بسیج 

مردم! مهّیا شوید برای نبرد با دشمنانی که جهاد با آنان مایۀ نزدیکی به خداوند ؟زع؟  و دستاویز 

که در رسیدن به حق سرگردانند، آن را درنمی یابند و با ظلم   یافتن نزد او است؛ همان مردمی 

و ستم خو می گیرند و چیزی را با آن عوض نمی کنند؛ از قرآن رویگردانده، از دین منحرف شده، 

گمراهی سرگردانند. پس برای نبرد با آنان، آن چه توانستید از  گرداِب  در سرکشی حیران و در 

کارسازی  که خداوند برای  کنید و بر خدا توّکل نمایید  نیرو و اسبان بسته و آماده شده، مهّیا 

 110/1 الّسیاسة:  و  اإلمامة  ]90/5[؛  طبری: 51/6  الملوک  و  األمم  تاریخ  صّفین؛  )کتاب  فرماید!«  کفایت 

]129/1[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 179/1 ]194/2[(

کـه شـامیان قرآن هـا را بـر نیزه کردند، آمده اسـت:  گاه  39. در خطبـۀ آن حضـرت؟ع؟ آن 

»ای بنـدگان خـدا! مـن سـزاوارترین کـس از میـان کسـانی که کتاب خدای را پاسـخ می گویند 

یـه و عمـرو بـن عـاص و ابن ابی معیـط و حبیـب بـن مسـلمه و ابن ابی سـرح  هسـتم. اّمـا معاو

کودکـی و بزرگسـالی بـا ایشـان  نـه اهـل دیننـد و نـه قـرآن؛ مـن بیـش از شـما بـا آنـان آشـنایم؛ در 
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همـراه بـوده ام. هـم بدتریـن کـودکان بودنـد و هـم بدترین بزرگسـاالنند. این سـخنی اسـت حق 

کـه از بیـاِن آن، قصـد باطلـی دارنـد. بـه خـدا سـوگند! هرآینـه ایشـان قـرآن را نـه از ایـن سـبب بر 

کـه آن را می شناسـند و بـدان عمـل می کنند؛ بلکه این کار مکر و سست سـازی   نیـزه کرده انـد 

کنون حق به  که ا کاسـه های سـرتان را به من امانت دهید؛  و نیرنگ اسـت. سـاعتی بازوان و 

کـه سـتم کردنـد، قطع شـود!«  نهایـت خـود رسـیده و چیـزی نمانـده مگـر آن کـه دنبالـۀ کسـانی 
یـخ  الّتار فـی  الکامـل  الملـوک طبـری: 27/6 ]48/5[؛  و  األمـم  یـخ  تار )وقعـة صّفیـن: ص179 ]ص489[؛ 

ابن اثیـر: 136/2 ]386/2[(

کـه علـی _ سـام اهلل علیـه _ قـرار صلـح بـر حکمّیـت نهـاد، بـه او گفتنـد: »آیا تایید  40. روزی 

یـه و یارانـش را تاییـد  کـه آنـان مؤمـن و مسـلمانند؟« علـی گفـت: »مـن نـه ایمـان معاو می کنـی 

می کنـم و نـه اسالمشـان را؛ اّمـا او هـر چـه خواهـد، بـه میـل خویـش بـه سـود خـود و یارانـش 

می نویسـد و بـه هـر چـه خواهـد، خویشـتن و آنـان را می نامـد!« )وقعـة صّفیـن: ص584 ]ص509[؛ 

شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 191/1 ]233/2[(

یه  کـه نمـاز صبـح می گـزارد در قنـوِت آن می گفـت: »بارخدایـا! معاو 41. علـی؟ع؟ آن گاه 

ک بـن قیـس و ولیـد را  و عمـرو و ابواعـور سـلمی و حبیـب و عبدالّرحمـان بـن خالـد و ضّحـا

یـه را لعـن می نمـود. این حدیث به تفصیـل در همین  لعـن فرمـا!« عایشـه نیـز پـس از نمـاز، معاو

گذشت. کتاب )120/2 و 121 چاپ نخست ]197/2 و 198[( 

ی  نوشـت. و رسـول خـدا؟ص؟  ْنصـاری، صحابـی 
َ
أ ابواّیـوب  بـرای  نامـه ای  یـه  42. معاو

کـه پناهـگاه منافقـان اسـت،  یـه  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! معاو علـی؟ع؟ را از آن خبـر داد و 

برایـم نامـه ای نوشـته اسـت.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 280/2 ]43/8[(

یـه _ کـه در همیـن کتاب  43. در نامـۀ قیـس بـن سـعد بـن ُعبـاده، امیـر خزرجیـان، بـه معاو

کـه تـو بتـی  گذشـت _ آمـده اسـت: »اّمـا بعـد؛ جـز ایـن نیسـت  )89/2 چـاپ نخسـت ]156/2[( 

گشـتی. نه ایمانت  کراه در اسـالم درون شـدی و به اختیار از آن بیرون  هسـتی فرزند بت؛ به ا

157/10
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پیشـینه دارد و نـه نفاقـت نوپدیـد اسـت.« در همـان نامـه آمـده اسـت: »ما یاران دینی هسـتیم 

کـه تـو در آن درون شـده و هسـتی.« کـه تـو از آن بیـرون گشـتی؛ و دشـمنان دینـی هسـتیم 

کـه تـو بت پرسـتی هسـتی فرزنـد  عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »اّمـا بعـد؛ جـز ایـن نیسـت 

کـراه در اسـالم درون شـدی و از بیـم در آن مانـدی و بـه اختیـار از آن بیـرون  بت پرسـت؛ بـه ا

گشـتی و خداونـد در آن برایـت بهـره ای قـرار نـداد. نه ایمانت پیشـینه دارد و نـه نفاقت نوپدید 

 اسـت. همـواره بـا خـدا و رسـولش در جنـگ و از احـزاب مشـرکان دشـمن خـدا و پیامبـرش 

و بندگان مؤمنش بوده ای ... .«

یه بیعت شـد، آمده اسـت: »ای جماعت مردم!  که با معاو گاه  44. در سـخن قیس آن 

کفـر را بـه جـای ایمـان برگزیدیـد   همانـا بـدی را بـه جـای نیکـی و خـواری را بـه جـای عـّزت و 

و پـس از والیـت امیرالمؤمنیـن و سـرور مسـلمانان و عمـوزادۀ رسـول پـروردگار جهانیـان، ایـن 

آزاد شـده فرزنـد آزاد شـده پـس از فتـح بـر شـما والیـت یافتـه و ذلـت را بـر شـما تحمیـل می کنـد 

و بـر شـما سـتم روا مـی دارد. پـس چگونـه دل و جانتـان آن را در نمی یابـد و آن را نمی دانـد؛ یـا 

کتـاب )چـاپ نخسـت 93/2   بـر دل هاتـان مهـر نهـاده و شـما نمی فهمیـد؟« بـه همیـن  خداونـد 

]همین چاپ: 169/2[( بنگرید.

کـه زیـر فرمـان تـو  یـه آمـده اسـت: »مـرا فرمـان می دهـی  45. در نامـۀ دیگـر قیـس بـه معاو

کـس بـرای زمامـداری ناشایسـت تر و باطل گفتارتـر  کـه از همـه  کسـی   درآیـم؛ یعنـی اطاعـت 

گمراهند  که  گشته اند  گروهی فراهم  گمراه تر و دستاویزش از رسول خدا دورتر است. نزد تو  و 

و گمراه گـر؛ و تـو طاغوتـی هسـتی از جملـۀ طاغوت های]زیر فرماِن[ ابلیـس.« بنگرید به: همین 

کتاب: 88/2 ]چاپ دوم: 155/2[�

یـه نوشـت: »بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم. از محّمـد بـن  46. محّمـد بـن ابی بکـر بـه معاو

کـه  کسـی  از جانـب  بـر اطاعت پیشـگان خـدا،  گمـراه؛ سـالم  بـن صخـِر  یـة  بـه معاو ابی بکـر 

کـه شایسـتۀ فرمانروایـی از سـوی خـدا اسـت. کسـی اسـت  سرسـپردۀ 
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اّمـا بعـد؛ همانـا خداونـْد بـا شـکوه و عظمـت و چیرگـی و قـدرت خویـش، بی سسـتی و 

ضعفـی در نیرویـش، خلقـی را آفریـد، در حالی کـه هیـچ نیـازی بـه آفریدنشـان نداشـت، و لکـن 

گمـراه و  گروهـی را خوشـبخت، شـماری را  آنـان را بنـدۀ خویـش آفریـد و برخـی را تیره بخـت و 

گزینـش پرداخـت و از  بعضـی را ره یافتـه قـرار داد. سـپس بـر پایـۀ دانـش خویـش، از میانشـان بـه 

آنـان، محّمـد؟ص؟ را دسـتچین و انتخـاب نمـود و بـه رسـالت خویش ویژه سـاخت و برای وحی 

خویـش برگزیـد و در امـر دیـن، امیـن خـود سـاخت و او را بـا تصدیق و تأییِد کتاب های پیشـین 

و رهنمـود بـر شـریعت ها بـه رسـالت برانگیخـت. پـس وی بـا حکمـت و انـدرز نیکـو، مـردم را بـه 

کـه دعوتـش را پذیرفـت و بـه سـوی حـق روی نمـود کسـی   راه پـروردگارش فراخوانـد. نخسـتین 

و پیامبریش را تصدیق و با او همراهی نمود و اسـالم آورد و تسـلیم گشـت، برادر و عموزاده اش 

علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ بـود کـه او را در ]وحـی و پیامبـری و[ آن غیـب مکتـوم تصدیـق کـرد و او 

گشـت و در هـر مایـۀ بیـم، خـود  را بـر هـر خویشـاونِد نزدیکـی ترجیـح داد و از هـر هـراس پناهـش 

را همـدرد و همراهـش می دانسـت و در جنگ هایـش همپـای او جنگیـد و در صلح هایـش 

همراهیـش می کـرد. پـس همـواره در سـختی ها و تنگناهـا و بیم گاه هـا جـان خویـش را فـدای او 

کس در رفتار  که هیچ  گونه ای بی مانند در عرصۀ جهاد پیشـتازی نمود، بدان سـان  نمود تا به 

و کـردار بـه جایـگاه او نزدیـک نگردیـد.

کسی  که تو، تویی و او، او! او همان  ی برتری جویی می کنی؛ حال آن  که با و تو را دیدم 

است که در هر خیر و نیکی، پیشتاز و برجسته بوده؛ نخستین اسالم آورنده و راست نّیت ترین 

اّما تو لعنت شده ای  ک نسل تریِن مردم است و بهترین همسر و برترین پسرعمو را دارد؛  و پا

هستی فرزند ابوسفیان لعنت شده.

از آن پـس نیـز تـو و پـدرت همـواره در جسـت و جـوی آسـیب و شـر رسـاندن دیـن خـدا 

گـرد  کار  کـردن نـور خداونـد می کوشـیدید و جنـگاوران را بـرای ایـن  بوده ایـد و بـرای خامـوش 

گون همچنان می شدید.  گونا کردید و با دار و با قبایل  آوردید و در این راه مال و ثروت هزینه 
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گـواه بـر تـو در مـورد آنچـه  کارهـا جایگزینـش گشـتی.  پـدرت بـر همیـن حـال ُمـرد و تـو نیـز در آن 

گفتـه شـد، کسـانی از باقیمانـدگان احـزاب و سـرکردگان نفـاق و سـتیزگری بـا رسـول خـدا؟ص؟ 

گـواه بـر حقانّیـت علـی، افـزون بـر فضیلـت آشـکار  گرفته انـد؛ و  کـه نـزد تـو پنـاه و مـأوا   هسـتند 

که با فضلشـان در قرآن یاد گشـته اند و خداوند ایشـان  ی هسـتند  و پیشـینۀ دیرینش، یاران و

گردآمده انـد و بـا  ی در دسـته ها و یگان هـا  را بـا عنـوان مهاجـران و انصـار سـتوده و همـراه و

ی  را در پیـرو برتـری  و  ی می ریزنـد  راه و را در  نبـرد می کننـد و خـون خویـش  شمشیرهاشـان 

ی می داننـد. وای بـر تـو! پـس چگونـه خـود را بـا علـی  ی و تیـره بختـی را در مخالفـت بـا و از و

ی  ی از و کـه او وارث و وصـّی و پـدِر فرزنـدان رسـول خـدا اسـت در پیـرو هم طـراز می شـمری؛ 

گاهش  ی بود و پیامبـر از رازهـای خویش آ نخسـتین کـس بـود و نیـز واپسـین دیـدار کننـدۀ بـا و

کار خود شـریکش می سـاخت؛ اّما تو دشـمن پیامبر و فرزند دشـمن او هسـتی! می نمود و در 

گمراهـی ات تـو را یـاری  گیـر و ابن عاصـی نیـز در  پـس تـا می توانـی از باطـل خویـش بهـره 

کـه ]پـس از انـدک زمانـی[ گویـی عمـرت سـر آمـده و ترفندهایـت بی اثر گشـته و به زودی  کنـد؛ 

کـه فرجـام واالتـر از آِن کیسـت! بـدان که تو تنهـا با پروردگارت بد سـگالی  آشـکار خواهـد شـد 

کـه خـود را از تدبیـرش ]علیـه خویـش[ ایمـن می شـمری و از رحمتـش نومیـد  مـی ورزی؛ همـو 

ی غافـل مانـده ای. خـدا  کمیـن تـو اسـت و تـو بـا فریفتگـی از و کـه او در   گشـته ای، حـال آن 

کند.« ی  که از حق پیرو کنند. سالم بر هر  کفایت  و خاندان رسولش ما را 

هب: 59/2 ]20/3[؛ وقعة صّفین: ص132 ]ص118[؛ شرح نهج البالغه تألیف  ابن ابی الحدید: 
ّ

)ُمروج الذ

283/1 ]188/3[؛ جمهرة الرسائل العرب: 542/1(

یـه آمده اسـت: »امید دارم که شکسـت از  47. در نامـۀ دیگـر محّمـد بـن ابی بکـر بـه معاو

کتان سـازد و خواری را بر شـما فروفرسـتد و پشـت به  گردد و خداوند در این نبرد هال آِن شـما 

کار بـه دسـت شـما افتـد، بـه هسـتی ام  گـر نیـز پیـروزی یابیـد و در ایـن دنیـا  کنیـد؛ اّمـا ا میـدان 

کشـته و قطعـه  کـه  کرده ایـد و چـه بسـیار مؤمنـی را  کـه یـاری  سـوگند! چـه بسـیار سـتمگری را 
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کارهـا بـه او  قطعـه نموده ایـد! فرجـام حرکـت شـما و ایشـان بـه سـوی خـدا اسـت و بازگشـت 

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 58/6 ]102/5[؛ شـرح  اسـت و همـو مهرورزتریـن مهـرورزان اسـت.« )تار

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 32/2 ]85/6[(

کـه در بـدر حضـور داشـت،  48. معـن بـن یزیـد بـن اخنـس سـلمی، از اصحـاب پیامبـر 

کـه از تـو بدتـر باشـد.«  گفـت: »هیـچ زن قریشـی از هیـچ مـرد قریشـی فرزنـدی نـزاد  یـه  بـه معاو

)450/3 )اإلصابـه: 

یـه آمده اسـت: »پس امروز  49. در نامـۀ سـبط پیامبـر، امـام ابومحّمـد حسـن؟ع؟ بـه معاو

کـه  کاری َجسـته ای  یـه! _ بـر  کـه تـو _ ای معاو بایـد شـگفتی ورزان در شـگفت شـوند از ایـن 

سـزاوارش نیسـتی، نـه بـه سـبب فضیلـت شـناخته شـده ای در دیـن و نـه نشـانه ای سـتوده در 

اسـالم؛ تـو فرزنـد یکـی از احـزاب سـتیزه گر بـا پیامبـر؟ص؟ هسـتی، فرزنـد کسـی که بیـش از همۀ 

یـد. خداونـد از تـو حسـاب می ِکشـد؛ پـس بـه  کتابـش دشـمنی ورز قریـش بـا رسـول خـدا؟ص؟ و 

که فرجام نیک آن سـرای از آِن کیسـت. پس  زودی بازگردانده خواهی شـد و خواهی دانسـت 

از انـدک زمانـی بـر لقـاء پـروردگارت خواهـی رفـت و بـه جـزای آن چه کرده ای، کیفـرت خواهد 

داد؛ خداونـد بـه بنـدگان سـتم نـورزد.« )مقاتـل الّطالبییـن: ص22 ]ص65[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

ابن ابی الحدیـد: 12/4 ]34/16[؛ جمهـرة الرسـائل العـرب: 9/2(

یـه بـه مدینـه درآمـد، بـر فـراز منبر به خطبـه پرداخت و گفـت: »فرزند علی  50. چـون معاو

کـه باشـد؟« ]امـام[ حسـن برخاسـت و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد  کیسـت و خـود او 

کـه از میـان مجرمـان  گفـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ هیـچ فرسـتاده ای را برنینگیخـت، مگـر آن 

دشـمنی برایـش قـرار داد. مـن فرزنـد علـی هسـتم و تـو فرزند صخـر؛ مادرت هند اسـت و مادرم 

فاطمـه؛ مادربزرگـت قتیلـه1 اسـت و مادربزرگـم خدیجـه. پـس خداونـد لعـن فرمایـد هـر یـک از 

1. در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد چنیـن آمـده؛ اّمـا در المسـتطرف و اإلتحـاف بحـب األشـراف »قیله« آمده 
است.)غ.(
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کفـرش بیش تـر، و نفاقـش سـخت تر باشـد!«  کـه تبـارش فرومایه تـر، نـام و یـادش نهان تـر،  مـا را 

یـه خطبـه اش را  کـه در مسـجد بودنـد، بانـگ برآوردنـد: »آمیـن! آمیـن!« آن گاه، معاو پـس آنـان 

گشـت. )المسـتطرف: 157/1 ]130/1[؛ اإلتحـاف بحـب األشـراف:  ناتمـام نهـاد و بـه خانـه اش درون 

ص10 ]ص36[(

عبارت دیگر چنین است:

یـه بـه کوفـه درآمـد، بـه خطبـه پرداخـت و حسـن و حسـین؟امهضر؟ نیز پایین  آن گاه کـه معاو

گفـت. آن گاه، از حسـن  کـرد و او را بـد  منبـر نشسـته بودنـد. پـس از علـی؟ع؟ بـه بـدی یـاد 

گرفت و او را نشـاند  ی را   بدگویی نمود. حسـین برخاسـت تا پاسـخش دهد. حسـن دسـت و

کردی! من حسـن فرزند علی هسـتم  که از علی یاد  گفت: »ای آن   و سـپس خود برخاسـت و 

رسـول  جـّدم  هنـد؛  مـادرت  و  فاطمـه  مـادرم  اسـت؛  صخـر  پـدرت  کـه  هسـتی  یـه  معاو تـو  و 

پـس  اسـت.  قتیلـه  مادربزرگـت  و  خدیجـه  مادربزرگـم  ربیعـه؛  بـن  عتبـة  جـّدت  و  خـدا؟ص؟ 

خداونـد لعـن فرمایـد هـر یـک از ما را که یـادش نهان تر، تبارش فرومایه تر، از گذشـته و امروزش 

گفتنـد:  از مـردم درون مسـجد  کفـر و نفـاق باسـابقه تر باشـد.« پـس دسـته هایی  بدتـر، و در 

)]46/16[  16/4 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  )شـرح  »آمیـن!« 

کـه بیـرون شـود و بـا خـوارج  ک پیامبـر، ]امـام[ حسـن، پیـام داد  یـه بـه سـبط پـا 51. معاو

گفـت: »سـبحان اهلل! بـرای خیـر و حفـظ وحـدت ایـن اّمـت، جنـگ  بجنگـد. ]امـام[ حسـن 

کـه همـراه تـو می جنگـم؟« )شـرح نهـج  کـردم؛ آیـا گمـان داری  کـه بـر مـن حـالل بـود، رهـا  بـا تـو را 

ابن ابی الحدیـد: 6/4 ]14/16[( تألیـف  البالغـه 

یه نوشــت: »اّما بعد؛ نامه ات به  52. ســبط پیامبر، امام ابوعبداهلل ]حســین[؟ع؟ به معاو

من رســید که در آن گفته بودی در بارۀ من چیزهایی به تو رســیده اســت که گمان نداشــته ای 

کســی  یــده باشــم، چــون دوســت داشــتی مــرا از آن هــا دور بدانــی. هرآینــه  کــه بدانهــا دســت یاز

انســان را بــه نیکی هــا هدایــت نمی کنــد و بــر آن هــا اســتوار نمــی دارد جــز خــدای تعالــی. و اّمــا 
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کــه چاپلوســان ســخن چین  کــه در بــارۀ مــن بــه تــو رســیده؛ جــز ایــن نیســت  کــردی1   آن چــه یــاد 

کرده انــد. مــن نــه در  گــزارش  گمراهــاِن از دیــن بیــرون شــده برایــت بــه دروغ  و تفرقه انگیــزان و 

ــو و حــزب  ــا ت کــه نبــرد ب ــا از خــدا بیــم مــی ورزم  ــو؛ اّم ــا ت ــه خواهــان مخالفــت ب پــی جنگــم و ن

کــه دار و دســتۀ ســتمگرند و یــاوران شــیطاِن  گــذارم؛ همانــان  ستم پیشــه و پیمان شــکنت را وا

رانــده شــده هســتند.

کـــه عبادت پیشـــه و خاشـــع بودنـــد  کشـــتی؛ همانـــان  کـــه حجـــر و یارانـــش را  آیـــا تـــو نبـــودی 

نهـــی  منکـــر  از  و  می کردنـــد  امـــر  معـــروف  بـــه  و  می شـــمردند  زشـــت  بـــس  را  بدعت هـــا  و 

ـــا پیمان هایـــی ســـخت و  کـــه ب کشـــتی، پـــس از آن  ـــه ســـتم و تجـــاوز  ـــان را ب ـــو آن ـــد؛ و ت می نمودن

ـــوگندش را  ـــدی و س ی ـــتاخی ورز گس ـــدا  ـــر خ ـــا ب ـــان دادی؛ اّم ـــان ام ـــه ایش ـــران2 ب گ ـــوگندهایی  س

سبک شمردی؟

آیـا تـو نبـودی کـه عمـرو بن حمق را کشـتی؛ همان که عبادت بسـیار، چهره اش را تکیده 

کـه  گـران بـر امانـش سـپردی؛  کـه سـوگندهای  کشـتی، بعـد از آن  کـرده بـود؛ پـس او را  و رنجـور 

گـر حیوانـات وحشـی آن سـوگندها را می فهمیدنـد، ]احسـاس امنیـت می کردنـد و[ از فـراز  ا

کوه هـا پاییـن می آمدنـد.

کـردی  بـار زنـده  کـه در دورۀ اسـالم ]حکمـی جاهلـی و منسـوخ را دیگـر  تـو نبـودی  آیـا 

کـه  یـاد ]بـن ابیـه[ را نمـودی و او را فرزنـد ابوسـفیان دانسـتی _ حـال آن  و[ اّدعـای بـرادری ز

کار  رسـول خـدا؟ص؟ حکـم فرمـوده اسـت: ›فرزنـد از آِن آمیـزش حـالل اسـت و سـنگ از آِن زنـا

کشتارشـان پـردازد و دسـت ها و  اسـت.‹ _ و سـپس او را بـر مسـلمانان چیـره سـاختی تـا بـه 

پای هاشـان را از چـپ و راسـت بُبـرد و بـر تنه هـای درخـت خرمـا بـه دار آویـزد؟

گویا تو از این اّمت نیستی و اینان نیز از تو نیستند! یه!  سبحان اهلل؛ ای معاو

1. در متن »ما ُذکر« آمده، ولی »ما َذکرَت« درست است. )ن.(

د به خواست خدای تعالی خواهد آمد.
ّ
که بدان اشاره شد، در همین مجل 2. این سوگند ها 
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کـــه  ی بـــه تـــو نوشـــت  یـــاد در بـــارۀ و کـــه ز کشـــتی؛ همـــو  کـــه َحْضَرمـــی1 را  آیـــا تـــو نبـــودی 

کـــه تـــو را در ایـــن  بـــر دیـــن علـــی؟ع؟ اســـت؟ دیـــن علـــی همـــان دیـــن پســـرعمویش؟ص؟ اســـت 

ـــیدن در  کش ـــج  ـــت رن ـــو و پدران ـــرافت ت ـــۀ ش ـــن مای ـــود، برتری ـــن نب ـــر آن دی گ ـــانده و ا ـــگاه برنش جای

کـــوچ زمســـتان و تابســـتان بـــود. خداونـــد بـــر شـــما مّنـــت نهـــاد و ایـــن رنـــج را بـــه برکـــت مـــا از 

شـــما وانهـــاد.

گفتــه ای: ›ایــن اّمــت را بــه فتنــه و آشــوبی جدیــد  در شــمار ســخنانت ]خطــاب بــه مــن[ 

ــز  ــت نمی شناســم. نی ــر ایــن اّم ــو ب ــر از حکومــت ت ــاز نگــردان!‹ مــن آشــوب و فتنــه ای بزرگ ت ب

کاری برتــر از  گفتــه ای: ›در اندیشــۀ خــودت و دینــت و اّمــت محّمــد بــاش!‹ بــه خــدا ســوگند! 

گــر آن را انجــام دهــم، مایــۀ نزدیکــی بــه پــروردگارم خواهــد بــود و  کــه ا جهــاد بــا تــو نمی شناســم؛ 

گــذارم، بــرای دینــم از خــدا آمــرزش می خواهــم؛ و از او توفیــق دســتیابی بــه مایه هــای  گــر آن را وا ا

کنــی، مــن نیــز  گفتــه ای: ›هــرگاه بــا مــن بدســگالی  دوســتی و خشــنودی اش را خواســتارم. نیــز 

کــه  کــن؛  یــه! هــر چــه توانــی، بــا مــن بدســگالی  تدبیــری علیــه تــو خواهــم اندیشــید.‹2 ای معاو

بــه هســتی ام ســوگند! از روزگاران دیریــن بــا صالحــان بــد ســگالی می شــود. مــن امیــد مــی ورزم 

یــان رســانی و اعمــال خویشــتن را محــو ســازی. کــه تنهــا بــه خــودت ز

پـس هـر چـه توانـی، بـا من کیفرشـان ورز! ای معاویه! تقوای خدا را پیشـه کـن و بدان که او 

که خداوند از یاد  کوچک و بزرگ را از شـمارش نمی اندازد. بدان  که هیچ چیِز  کتابی اسـت  را 

نمی َبـرد کـه بـا ظـّن و گمـان، مـردم را کشـتی و بـه تهمت کیفرشـان کـردی و کودکـی باده نوش و 

ک و دینت را تباه و مردمی  که خود را هال سـگ باز را امیرشـان سـاختی. تو را جز این نمی بینم 

که بر آنان حکومت می کنی نابود ساختی. و الّسالم.« را 

)اإلمامة و الّسیاسة: 131/1؛ چاپ دیگر: ص148 ]155/1[؛ جمهرة الّرسائل العرب: 67/2(

د یازدهم خواهد آمد.
ّ
کشتن وی به تفصیل در مجل 1. ماجرای 

2. این جمله در نامۀ معاویه دیده نمی شود ]و شاید در اصل نامه بوده و سپس به سببی افتاده است[.

)230(



247 غلّوورزیدندرفضیلتهایمعاویةبنابیسفیان

یــه در راه حــج بــه مدینــه درآمــد و بــرای یزیــد بیعــت خواســت و خطبــه  53. چــون معاو

کــه  خوانــد و یزیــد ســرکش را ســتود و او را بــا علــم بــه ســّنت و قرائــت قــرآن و بردبــاری و عقلــی 

کــرد، امــام حســین بــه خطبــه برخاســت و پــس  بــر ســنگ های ســخت برتــری دارد، توصیــف 

کــس در  یــه! هــر  گفــت: »اّمــا بعــد؛ ای معاو از ســتایش خداونــد و درود بــر رســول خــدا؟ص؟ 

کنــد، هرگــز نتوانــد بخشــی  کــه درازگویــی  گویــد، هــر قــدر هــم  ســتایش رســول خــدا؟ص؟ ســخن 

کــه پــس از فرومانــدن در وصــف پیامبــر، بــا ایــن ســخنان  یافتــم  از آن همــه را ادا نمایــد. مــن در

گرفتــی و مبهــم  ــده  ــاه در وصــف جانشــین رســول خــدا؟ص؟ چــه ویژگی هایــی را از او نادی کوت

یــه! روشــنای صبــح، تیرگــی شــب را رســوا نمــود و نــور  نهــادی. هیهــات؛ هیهــات؛ ای معاو

آفتــاب، پرتــو چراغ هــا را تحــت الشــعاع خــود قــرار داد! آن قــدر خــود را بــر دیگــران برتــر دیــدی  

گذرانــدی و ســتم  کــه از حــد  ــا آن جــا  ــه افــراط افتــادی؛ و خودخواهــی بــه خــرج دادی ت کــه ب

گشــتی؛ و بــه ســتم پرداختــی تــا از  یــدی؛ و دیگــران را از حّقشــان بازداشــتی تــا دچــار بخــل  ورز

تــا شــیطان  کامــل هیــچ حــق داری را ادا نکــردی  حــد درگذشــتی. حّتــی بخشــی از حــّق 

کامل و بهرۀ تمام خویش را برگرفت. نصیب 

اّمـت  کار  تدبیـر  شایسـتۀ  و  کمال یافتـه  را  او  و  کـردی  یـاد  چگونـه  یزیـد  از  کـه  دریافتـم 

کسـی را  گویـا  گمـان انـدازی؛  محّمـد؟ص؟ شـمردی. می خواهـی مـردم را در بـارۀ وی بـه وهـم و 

وصـف می کنـی کـه در پـرده اسـت یـا ویژگی های فـردی غایـب را بازمی گویی و یـا از چیزی خبر 

می دهـی کـه در بـارۀ آن دانشـی ویـژه داری! خـود یزیـد نشـان داده که اندیشـه اش چگونه اسـت 

کـه خـود او در آن زمینـه بینـا  گـو  و چـه سـمت و سـویی دارد. در بـارۀ یزیـد، در زمینـه ای سـخن 

کـه  کـه بـا هـم می جنگنـد و کبوترانـی  کـردن حرکـت سـگان آن گاه  و ماهـر اسـت، یعنـی دنبـال 

بـا همجنسـان خـود مسـابقه می دهنـد و کنیـزکان آوازخـوان و انـواع لهـو و لعـب! آن گاه او را یـاور 

خویـش خواهـی یافـت.  آن چـه را کـه طالب آن هسـتی  ]= خالفت یزیـد[، واگذار؛ و چه بی نیاز 

هسـتی از ایـن کـه هنـگام دیـدار بـا خداونـد، بیش از این بار گـران این مردم را بر دوش کشـی! به 
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خـدا سـوگند! همـواره در آبشـخور باطـل، بـه سـتم وارد می شـوی1 و در ظلـم ورزیـدن، کین تـوزی 

کنـون کـه مشـک ها را لبریـز نمـوده ای و میـان تـو و مـرگ یـک چشـم بـر هـم زدن بیـش  کـرده ای تـا ا

گـرد آورده  کـه همـگان  کاری محفـوظ و ضبـط شـده وارد می شـوی بـرای روزی  نمانـده؛ پـس بـر 

گریـز گذشـته اسـت! می شـوند و آن روز دیگـر زمـان 

که هنوز هم ما را از فرمانروایی بازمی داری و از میراث پدرانمان محروم می کنی.  دیدمت 

د و سام بر او باد! _ از راه پدری و فرزندی برای ما نهاده  و به خدا سوگند! این میراث را رسول خدا _ در

که هنگام رحلت  کسی ]از انصار[  که با آن، با  است. به ما خویشاوندی ای را عرضه می داری 

کردیــد؛ پــس او ایــن حجــت آوری را پذیرفــت   رســول خــدا بــرای خالفــت قیــام نمــود، احتجــاج 

کردیــد  و ایمــان، وی را بــه انصــاف واداشــت2. اّمــا ســپس بهانه هــا آوردیــد و زشــتکاری ها 

طریقــی  از  حکومــت  یــه!  معاو ای  کــه  گاه  آن  تــا  شــود.‹  چنیــن  و  بــود  ›چنــان  گفتیــد:  و 

انحرافــی بــه دســت تــو رســید، حــال آن کــه طریــق راســِت خالفــت، بــه دیگــری ]علــی؟ع؟[ 

گیریــد... .« )اإلمامــة  گــوارا بــاد! پــس ای خردمنــدان عبــرت  کامــت   منتهــی می شــد پــس در 

و الّسیاسة: 153/1 ]160/1[؛ جمهرة خطب العرب: 242/2 ]255/2[(

کــه در بصــره بیــان نمــود، آورد: »ای مــردم! بــرای حرکــت  54. ابن عّبــاس ضمــن ســخنی 

گرانبــار بــه حرکــت درآییــد و بــا مال هــا  بــه ســوی امامتــان مهّیــا شــوید و در راه خــدا ســبکبار و 

کــه پیمــان می شــکنند و ســتم  یــد  کســانی می رو کــه بــه نبــرد  یــد؛  و جان هاتــان بــه جهــاد پرداز

می ورزنــد و قــرآن نمی خواننــد و بــدان ســر نمی ســپارند و احــکاِم آن را نمی داننــد و همــراه 

گــردن نمی نهنــد.« پــس عمــرو بــن مرجــوم َعْبــدی برخاســت و بــه  امیرالمؤمنیــن بــه دیــن حــق 

کمیــت بــر  گفــت: »خداونــد امیرالمؤمنیــن را توفیــق بخشــد و امــر حا گام برداشــت و  ســویش 

گویـا »تـرد« درسـت اسـت؛ بـا توجـه بـه آن کـه در ادامـه، از لبریـز شـدن مشـک ها سـخن رفتـه  1. در متـن »تقـدر« آمـده، ولـی 
اسـت. )ن.(

کـی بـر خالفت قرار گیـرد، پس  گـر اصـل خویشـاوندی بـا پیامبـر؟ص؟ می توانـد مال 2. مقصـود از ایـن احتجـاج آن اسـت کـه ا
یـه و یزیـد بـود، برتـری یابـد و  کـه از آِن معاو کـه از آِن حضـرت بـود، می توانـد بـه خویشـاوندِی دورتـر  خویشـاوندِی نزدیک تـر 

یـه و فرزنـدش نیـز چـاره ای جـز پذیریش آن نداشـتند. )ن.( معاو
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کــه پیمــان می شــکنند و ســتم می ورزنــد و قــرآن  کنــد و اینــان را  همــۀ مســلمانان را در او جمــع 

یــم و در راه خــدا از ایشــان  کیــن می ورز نمی خواننــد، لعــن فرمایــد! بــه خــدا ســوگند! مــا بــا آنــان 

دوری می جوییم.« )وقعة صّفین: ص130 و 131 ]ص116 و 117[(

55. در سـخن عّمار بن یاسـر در روز صّفین آمده اسـت: »ای مسـلمانان! آیا می خواهید 

کـه بـا خـدا و رسـولش دشـمنی و نبـرد نمـوده و بـر مسـلمانان سـتم رانـده  کسـی بنگریـد   بـه 

و مشـرکان را پشـتیبان گشـت و چـون خداونـد اراده فرمـود تـا دینـش را چیره گرداَند و رسـولش 

ی نزد پیامبر؟ص؟ درآمد و اسـالم آورد؛ اّما به خدا سـوگند! در آن چه اندیشـه  را یاری بخشـد، و

که خداوند جان رسـولش؟ص؟ را سـتاْند،  کرد ]و انجام داد[ ترسـان بود و نه راغب؛ و از آن پس 

یه  که او معاو بخدا سـوگند! او را با مسـلمانان دشـمن و با مجرمان دوسـت می شناسـم؟ هال 

ی را لعـن نماییـد؛ کـه خدایـش لعـن فرمایـد؛ و بـا او بجنگیـد؛ که از خواسـتاران  اسـت. پـس و

خاموشی نور خدا است و دشمنان خدا را پشتیبانی می کند.«

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 7/6 ]12/5[؛ وقعـة صّفیـن: ص240 ]ص214[؛ الکامـل  بنگریـد بـه: تار

یـخ ابن اثیـر: 136/3 ]371/2[� فـی الّتار

یـه چیـزی را  56. در سـخن عبـداهلل بـن بدیـل در روز صّفیـن آمـده اسـت: »همانـا معاو

ی نیسـت و در کار حکومـت بـا کسـی کـه شایسـتۀ آن اسـت و هماننـد  کـه از آِن و اّدعـا نمـوده 

کمـک باطـل بـه جـدل پرداختـه تـا بـا آن، حـق را  خـودش نیسـت، بـه سـتیز برخاسـته؛ و بـه 

سـرکوب کنـد؛ و بـا کمـک بیابان نشـینان عـرب و احـزاب ]دنیـا طلـب[ بـه قهـر و غلبـه بر شـما 

کار را بـر آنـان  کاشـته و  گمراهـی را برایشـان آراسـته و بـذِر فتنـه را در دل هاشـان  پرداخـت و 

مشـتبه نموده و بر پلیدی هاشـان افزوده؛ اّما به خدا سـوگند! شـما بر نور پروردگارتان و برهانی 

آشـکار حرکـت می کنیـد. بـا ایـن فرومایـگان درشـتخو بجنگیـد و از آنان نهراسـید؛ و چگونه از 

کـه در برابرتـان کتـاب آشـکار و ظاهر1 پروردگارتان قـرار دارد؟ ›آیا  ایشـان می هراسـید، حـال آن 

. در متن »مبرور« و در وقعۀ صّفین »مبروز« آمده که درست تر به نظر می رسد و ترجمه بر همین اساس صورت گرفته. )ن.(  1
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کنید تاخدا آن ها را به  کارزاز  گر مؤمنید. با آنان  که از او بترسـید، ا از آنان می ترسـید ؟! و خدا سـزاوارتر اسـت 

گـروه مؤمنـان را شـفا  کنـد و خوارشـان سـازد و شـما را بـر آنـان یـاری دهـد و سـینه های  دسـتهای شـما عـذاب 

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه بجنگید که در کار حکومت با کسـی  دهـد؛‹ ]توبـه/13 و 14[ بـا ایـن 

 کـه شایسـتۀ آن اسـت، بـه سـتیز برخاسـتند. خـود مـن همـراه پیامبـر؟ص؟ بـا اینـان جنگیـدم؛ 

ک تـر و پیراسـته تر و نیکوتـر از آن جنگهـا نیسـتند. بـه  و بـه خـدا سـوگند! در ایـن جنـگ نیـز پا

یـخ األمـم و الملـوک  کنـد!« )تار کـه خدایتـان رحمـت  نبـرد بـا دشـمن خـدا و خویـش برخیزیـد؛ 
در  سـوم/873[  ]قسـمت   340/1 اإلسـتیعاب:  ]ص234[؛  ص263  صّفیـن:  وقعـة  ]16/5[؛   9/6 طبـری: 

جمهـرة  ]186/5[؛   483/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  بدیـل[؛  ]بـن  عبـداهلل  حـال  شـرح 

)]352/1[  176/1 العـرب:  خطـب 

بنـدگاْن بـه  کـه  بـه خداونـدی  اسـت: »سـوگند  آمـده  قیـس  بـن  57. در خطبـۀ سـعید 

یـان  گـر راهبـِر مـا مـردی حبشـی و بینی بریـده بـود. _  امـا همـراه مـا 70 تـن از بدر  بینـا اسـت! ا

کـه بـه نیکـی بصیـرت یابیـم و دلهامـان خـوش و خرسـند  هسـتند _ ، ]بـاز هـم مـا را سـزاوار بـود 

کـه بـدری راسـتین  کـه[1 رئیـس مـا پسـرعموی پیامبرمـان اسـت  کنـون  باشـد؛ چـه رسـد بـه ا

یـه  گـزارد و در بزرگسـالی همـراه پیامبرتـان جنگیـد؛ اّمـا معاو کودکـی نمـاز  کـه در  اسـت2؛ همـو 

ی  که و که از بند اسـارت مسـلمانان رها شـد و پدرش نیز چنین بود. هال  کسـی اسـت  همان 

کشـاْند و آنـان را در آتـش افکنـد و برایشـان ننـگ و رسـوایی بـر  گمراهـی  درشـتخویانی را بـه 

جـای نهـاد و خداونـد آنـان را در خـواری و حقارت جای خواهد داد. هال که فردا با دشـمنتان 

گشـت؛ پـس بـر شـما بـاد رعایـت تقـوای خداونـد و سختکوشـی و قاطعّیـت  یـارو خواهیـد   رو

کـه هرآینـه خـدا بـا بردباران اسـت. هال که با کشـتن ایشـان به رسـتگاری  و راسـتی و بردبـاری؛ 

کشـتن شـما تیره بخـت می گردنـد. بـه خـدا سـوگند! هیـچ مـردی از شـما  می رسـید و آنـان بـا 

ف افتاده و ما آن را از مأخذهای سه گانه اش افزودیم.)غ.(
ّ
ب آمده، در متن جناب مؤل

ّ
1. آن چه در قال

ف و 
ّ
2. اشـاره بـه آن اسـت کـه وی به گونـه ای راسـتین و واقعـی در بـدر بـود ، نـه همچـون عثمـان که حضورش در بـدر با تکل

د گذشـت.
ّ
سـاختگی بـود؛ چنـان که ماجرایش در همین مجل
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ُکشـنده را در بهشـت جـاودان درون سـازد و  کـه خداونـد  مـردی از آنـان را نمی ُکشـد، مگـر آن 

کـه هیـچ از آنـان سـبک نشـود و ایشـان در  کشـته شـده را در آتشـی زبانه کـش فروانـدازد؛ آتشـی 

تألیـف ابن ابی الحدیـد:  آن نومیدانـه بماننـد.« )وقعـة صّفیـن: ص266 ]ص236[؛ شـرح نهـج البالغـه 

483/1 ]189/5[؛ جمهرة خطب العرب: 179/1 ]355/1[(

کـه شـما بـر  58. در خطبـۀ مالـک بـن حـارث اشـتر در روز صّفیـن آمـده اسـت: »بدانیـد 

یـان و نزدیـک بـه  یـه می جنگنـد و شـما همـراه بدر حّقیـد و اینـان بـر باطـل؛ ایشـان همـراه معاو

د خـدا بـر وی! _ و بیشـینۀ پرچم هـای همـراه شـما  و 100 تـن از آنـان و دیگـر اصحـاب محّمـد _ در

یـه پرچم هایی اسـت که  د خـدا بـر وی! _ بـود و همـراه معاو و کـه بـا رسـول خـدا _ در همان هـا اسـت 

کـس در نبـرد بـا  د خـدا بـر وی! _ همـراه داشـتند. پـس هیـچ  و مشـرکان در نبـرد بـا رسـول خـدا _ در

کـه شـما در راِه رسـیدن بـه  کـه دلـش مـرده باشـد.جز ایـن نیسـت  اینـان تردیـد نـورزد، مگـر آن 

یکـی از ایـن دو نیکویـی هسـتید: یـا پیـروزی و یـا شـهادت.« )وقعـة صّفیـن: ص268 ]ص238[؛ 

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 484/1 ]191/5[؛ جمهـرة خطـب العـرب: 183/1 ]359/1[(

59. در سـخن هاشـم بن عتبۀ ِمْرقال آمده اسـت: ]»ای امیرالمؤمنین! ما را به سـوی آن 

کتـاب خـدا را پشـت سـر افکنـده و در میـان  کـه دل هاشـان سـخت گشـته و  مـردم حرکـت ده 

کـه مـورد رضایـت او نیسـت، رفتـار می کننـد؛ پس حرامـش را حالل  بنـدگان خـدا بـه شـیوه ای 

گرفتـه و بـه سـوی خـود کشـانده  و حاللـش را حـرام نموده انـد و شـیطان میـل آنـان را در دسـت 

که از راه هدایت1 ، گمراهشان  و بدیشان وعده های باطل داده و در آرزوشان افکنده تا آن جا 

ک برده و دنیا را محبوبشان ساخته؛[ کرده و آنان را به راه هال

کـه مـا در بـارۀ تـو  در همیـن سـخن آمـده اسـت: »ای امیرالمؤمنین!آنـان همـان چیزهـا را 

می دانیـم، می داننـد؛ اّمـا تیره بختـی بـر ایشـان نوشـته شـده و هواهـا و هوس هـا آنـان را به سـوی 

خـود کشـیده و سـتمگر گشـتند.« )جمهـرة خطـب العـرب: 151/1 ]323/1[(

که نادرست به نظر می رسد. در اصل مأخذ »عن الهدی« آمده و همان ترجمه شد. )ن.( 1. در متن »عن الهوی« آمده 
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60. در خطبـۀ ابن عّبـاس در صّفیـن آمـده اسـت: »هرآینـه زادۀ آن جگرخـوار از فرومایـگان 

کـه عمـوزاده و دامـاد رسـول خـدا اسـت و  شـام یارانـی علیـه علـی بـن ابی طالـب یافـت؛ همـو 

کـه همـراه رسـول خـدا؟ص؟  یـان اسـت  گـزاْرد و از بدر کـه همـراه او نمـاز  نخسـتین مـردی اسـت 

کـه معاویـه  کـه مایـۀ فضیلـت اسـت، حضـور داشـت؛ حـال آن  در همـۀ صحنه هـای نبـردش 

کـه همـۀ قلمـرو  و ابوسـفیان مشـرک بودنـد و بـت می پرسـتیدند. بدانیـد _ سـوگند بـه خدایـی 

هسـتی را در اختیـار دارد و و بـا آن بـر هـر چیـزی برتـری یافـت و ایـن را سـزا اسـت! _ همانـا علـی 

بـن ابی طالـب همـراه رسـول خدا؟ص؟جنگیـد، در حالـی که می گفت: ›خدا و رسـولش راسـت 

می گویند.‹ و معاویه و ابوسـفیان می گفتند: ›خدا و رسـولش دروغ می گویند.‹ پس معاویه در 

ک تـر و ره یافته تـر و درسـت کردارتر از آن جای هـا نیسـت. پس بر شـما باد که  ایـن نبـرد نیکوتـر و پا

تقوای خداوند و سخت کوشـی و قاطعّیت و بردباری پیشـه کنید؛ که شـما بر حّقید و این قوم 

بـر باطـل.« )وقعـة صّفین: ص360 ]ص318[؛ شـرح نهج البالغه تألیـف ابن ابی الحدید: 504/1 ]251/5[(

یه را لعن نمود. کـه ابن عّباس در روز عرفه و در حضور همگان، معاو نیـز خواهـد آمـد 

61. در ابیاتی از علقمة بن عمرو در روز صّفین آمده است1:
معاویــه را حرمتــی نیســت تــا بــا آن، پــاداش خــدا را امیــد بــَرد؛ بلکــه در یــاری او تنهــا بایــد انتظــار 

پشیمانی داشت.
که رویارو شوندگان با قهرمانان بینند. کنیززاده! روز جنگ همان را بینی  ای 

که به ستم نام آور است، حّق خداوند را تباه ساختی. کردن ستمگری  با یاری 
پیش از او هم ابوسفیان ... . _ تا پایان ابیات _ ]وقعة صّفین: ص195[

62. در رزم سرودۀ مجزأة بن ثور سدوسی، آن صحابی بزرگ، در نبرد صّفین آمده است:

گشاده چشم شکم گنده، را در نظر نیاورم. آنان را ضربت زنم و معاویه، آن 
کننــده در آن جــا بــا او  گشــت و ســگان عوعــو  خ بــا فــرق ســرش ســرنگون  کــه در آتــش دوز همــو 

گشــته اند. همنشــین 

کشید و هیچ راهنمایی به هدایتشان برنخاست. گمراهی  که فرومایگانی را به  او بود 

1. مردی از شامیان به نام عوف به میدان آمد و هماورد طلبید. علقمه با این ابیات به کارزار وی رفت و او را کشت.)غ.(

165/10
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هـب )25/2 ]405/2[( ایـن رزم سـروده از آِن علـی؟ع؟ دانسـته شـده و سـپس 
ّ

در ُمـروج الذ

گفته انـد ایـن شـعر از آِن بدیـل بـن ورقـاء اسـت.« همچنیـن در لسـان العـرب  آمـده اسـت: »نیـز 

یـخ  )229/18 ]410/3[( ایـن سـروده بـه علـی _ سـام اهلل علیـه _ نسـبت داده شـده اسـت. طبـری )تار

األمم و الملوک: 23/6 ]42/5[( بیت نخسـت آن را آورده و به امیرالمؤمنین نسـبت داده اسـت. 

کـرده و بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ابن ُمزاِحـم )وقعـة صّفیـن: ص460 ]ص404[( سـه مصـرع از آن را یـاد 

نسـبت داده و در همـان )ص454 ]ص399[( همـۀ مصرع هـا را آورده و منسـوب بـه مالـک اشـتر 

دانسـته و باز در همان )ص344 ]ص305[( آن را از مجزأة بن ثور شـمرده اسـت. ابن ابی الحدید 

)شـرح نهـج البالغـه: 500/1 ]240/5[( بـه نقـل از نصـر بـن ُمزاِحـم، آن را از محـرز بـن ثـور1 دانسـته 

که در اإلشـتقاق )ص148 ]ص241[( آمده، برخی آن را به اخنس نسـبت داده اند. اسـت. چنان 

کشـته شـد  که چون عثمان  63. ابوعمر )اإلسـتیعاب: 251/1 ]قسـمت چهارم/1447[( آورده 

ی آمـد و گفـت: »ای امیرالمؤمنین! مرا  و مـردم بـا علـی بیعـت نمودنـد، مغیـرة بـن ُشـعبه نـزد و

کار  کـه ایـن  گـر خواهـی  گفـت: »ا گفـت: »چیسـت؟« مغیـرة بـن ُشـعبه  بـه تـو انـدرزی اسـت.« 

بـرای تـو سـامان یابـد، طلحـة بـن عبیـداهلل را بـر کوفـه و زبیـر بـن عـوام را بـر بصـره بگمـار و حکم 

کـه  گاه  یـه بـه والیتـش بـر شـام را برایـش بفرسـت تـا ناچـار شـود از تـو فرمـان بـرد. پـس آن  معاو

کـه خواهی، با رأی خویـش، والیت هـا و کارگزاری ها را  خالفـت برایـت سـامان یافـت، هرگونـه 

کـن و بگـردان!« علـی پاسـخ داد: »اّمـا طلحـه و زبیـر؛ بـه زودی در بـارۀ آن دو تصمیـم  جابه جـا 

کـه بـر همیـن حـال باشـد، خـود را  یـه؛ نـه بـه خـدا سـوگند! مـادام  گرفـت. و اّمـا معاو خواهـم 

گیـرم. اّمـا او را فرامی خوانـم تـا بـه همـان چیـزی  ی یـاری  گمـارم و از و کار  کـه او را بـه  نبینـم2 

او اجـرا می کنـم.«  گـر سـرپیچد، حکـم خـدا را در مـورد  ا کـه مسـلمانان درآمده انـد؛ و  درآیـد 

ی بیـرون آمـد و فـردای آن  کـه علـی انـدرزش را نپذیرفـت، خشـمگینانه از نـزد و مغیـره از ایـن 

کـه مـا بـدان اسـتناد می کنیـم،  ـف چنیـن اسـت؛ اّمـا در نسـخۀ شـرح نهج البالغـه 
ّ
1. در نسـخۀ مـورد اسـتناد جنـاب مؤل

مجـزأة بـن ثـور آمـده اسـت.)غ.(

2. در اصل مأخذ آمده است:»خداوند مرا چنین ننمایاَند.«)غ.(

166/10
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گفتـم دیـروز  چـه  آن  در بـارۀ  امیرالمؤمنیـن!  »ای  گفـت:  و  رفـت  حضـورش  بـه  دیگربـار   روز 

یافتـه ای.«  توفیـق  و حق جویـی  بـه خیـر  تـو  کـه  یافتـم  در و  اندیشـیدم  کـه دادی،  پاسـخی  و 

ی را هنـگام بیـرون آمـدن دیـد. به پـدرش گفت: »این  ی بیـرون آمـد و حسـن  و آن گاه، از نـزد و

گفـت و امـروز چنیـن!«  گفـت؟« علـی پاسـخ داد: »دیـروز چنـان  مـرد یـک چشـم بـه تـو چـه 

گفت: »به خدا سـوگند! دیروز خیرخواهت بود و امروز قصد فریبت را داشـت!« علی  حسـن 

گرفته ام!« گمراه گران را به یاری  گذارم،  یه را بر حکومت شـام باقی  گر معاو گفت: »ا ی  به و

کتاب )142/6( آوردیم، بنگرید. به آن چه در همین 

آورده  مسـلمه  بـن  حبیـب  حـال  شـرح  در  اّول/321[(  ]قسـمت  )اإلسـتیعاب  ابوعمـر    .64

کـه  کـه حسـن بـن علی؟امهضر؟بـه حبیـب بـن مسـلمه1 هنگامـی  اسـت: »بـرای مـا روایـت شـده 

کـه در راهـی جـز اطاعـت  پـس از صّفیـن بـرای نبـردی روان می شـد، گفـت: »ای حبیـب! بسـا 

ی گفـت: »اّمـا در حرکت به سـوی پدرت چنیـن نبود!«  خـدا حرکـت نمـوده ای.« حبیـب بـه و

حسـن بـه او گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! ]در حرکـت بـه سـوی پدرم نیز در غیـر طاعت خدا 

کـردی و در راه هـوای نفـس او شـتافته ای. پـس  یـه را در دنیایـش اطاعـت  بـودی.[ همانـا معاو

کـه رفتاری زشـت پیشـه  کنـون  ی تـو را در دنیایـت برپـا دارد، در دینـت فرونشـاَند. کاش ا گـر و ا

کـه خـدای تعالی فرمـوده اسـت: ›و گروهی  گـردد  کـرده ای، گفتـارت نیکـو باشـد و همـان سـان 

بـد و ناشایسـت آمیخته انـد�‹  کاری  بـا  را  کاری نیـک و شایسـته  کـرده و  گناهـان خـود اعتـراف  بـه  دیگـر 

]توبـه/102[ اّمـا تـو چنـان هسـتی که خـدای تعالی فرماید: ›نه چنان اسـت ]که می گوینـد[ بلکه آنچه 

می کردنـد بـر دلهاشـان زنـگار بسـته و آن هـا را پوشـانده اسـت�‹ ]مطّففیـن/14[«

گــزارد ]و در مّکــه[ در بــارۀ زنــی از  یــه حــج  کــه معاو 65. از ابوســهیل تمیمــی نقــل شــده 

کــه در حجــون ســکنا داشــت و زنــی بــود  گرفــت  بنی ِکنانــه بــه نــام دارمّیــۀ حجونّیــه ســراغ 

ــزد  ی فرســتاد. او را ن کــه هنــوز در ســالمت اســت. پــس در پــی و گفتنــد  ــه.  ســیاه چهره و فرب

که در جنگ های معاویه با او همراه بود. کن شده در شام  1. سا
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ی بدین جــا آمــدی؟« او  گفــت: »ای زادۀ حــام1! از چــه رو ی  یــه بــه و یــه آوردنــد. معاو معاو

گــر می خواهــی مــرا عیــب گویــی، مــن از تبــار حــام نیســتم؛ بلکــه زنــی از بنی ِکنانه  پاســخ داد: »ا

ــو را فراخوانــدم؟« پاســخ  کــه چــرا ت ــی  ــا می دان گفــت: »راســت می گویــی. آی ــه  ی هســتم.« معاو

کــه  گفــت: »تــو را فراخوانــدم تــا بپرســم  یــه  گاه نیســت.« معاو کســی از غیــب آ داد: »جــز خــدا 

ی و هــواداری کرده ای  یــده ای. چــرا از او پیــرو چــرا علــی را دوســت داشــته و بــا مــن دشــمنی ورز

گفــت: »نــه.«  گفتــن معــاف مــی داری؟«  و بــا مــن عــداوت؟« زن پاســخ داد: »آیــا مــرا از پاســخ 

ــا  ــش ب یدن ــبب عدالت ورز ــه س ــی را ب ــه عل ک ــدان  ــی داری، ب ــم نم ــه معاف ک ــال  ــت: »ح گف زن 

کــه بــا  کــردن امــوال، دوســت داشــتم؛ و تــو را بدیــن ســبب دشــمن داشــتم  مــردم و برابــر تقســیم 

کــه حّقــت نبــود.  کــه از تــو بــرای حکومــت ســزاوارتر بــود و چیــزی را خواســتی  کســی جنگیــدی 

گشــتم؛ زیــرا رســول خــدا؟ص؟ پیمــان والیــت و دوســتی اش را بســت و  علــی را پیــرو و هــوادار 

بینوایــان را دوســت داشــت و دینــداران را بــزرگ می شــمرد. بــا تــو ســتیز و دشــمنی نمــودم؛ زیــرا 

گفــت:  ــه  ی کــردی.« معاو ــا هواپرســتی حکــم  یختــی و در قضــاوت ســتم رانــدی و ب خون هــا ر

ــزرگ و ُســرینت برآمــده اســت.« زن  کــرده و پســتان هایت ب ــاد  ــه همیــن ســبب، شــکمت ب »ب

ــرا!«  ــه م ــل می زننــد، ن ــه ایــن چیزهــا َمَث ــه خــدا ســوگند! ]مــادرت[ هنــد را ب گفــت: »آهــای! ب

گفــت: »ای زن! دســت نگهــدار! مــا جــز ســخن نیــک چیــزی نگفتیــم. هــرگاه شــکم  یــه  معاو

شــود،  بــزرگ  پســتان هایش  هــرگاه  اســت؛  شــده  کامــل  جنینــش  خلقــت  کنــد،  بــاد  زنــی 

کودکــش نیــک شــیر می نوشــد؛ هــرگاه ُســرینش برآمــده باشــد، ســنگین و بــا وقــار بــر زمیــن 

گفــت:  یــه بــه او  گرفــت. آن گاه، معاو می نشــیند.« پــس آن زن از خشــمش بازگشــت و آرام 

ی را چگونــه  گفــت: »و ــا علــی را دیــده ای؟« پاســخ داد: »آری؛ بــه خــدا ســوگند!«  »ای زن! آی

کــه حکمرانــی دل او را نربــود، همــان  یافتــی؟« پاســخ داد: »بــه خــدا ســوگند! او را چنــان دیــدم 

یــه  کــرد.« معاو کــه تــو را  کــه دل تــو را ربــود؛ و نــاز و نعمــت غافــل و دل مشــغولش نکــرد، همــان 

از  را  بــه خــدا ســوگند! دل هــا  »آری؛  پاســخ داد:  نیــز شــنیدی؟«  را  »آیــا ســخنش  پرســید: 

که سیاهان را فرزند »حام« لقب می دادند.)م.( 1. کنایه از نژاد فرومایه در نظر معاویه است. معمول بوده 
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گفــت: »راســت  یــه  کــه روغــن زنــگار تشــت را می َبــرد.« معاو  نابینایــی جــال مــی داد، چنــان 

گــر بخواهــم، انجــام می دهــی؟« پاســخ داد:  گفــت: »ا گویــی. آیــا چیــزی می خواهــی؟« زن 

یــه  گفــت: »100 مــاده شــتر ســرخ بــا جفتــش و چرادهنــده اش بــه مــن بــده!« معاو »آری.« زن 

کــودکان را می نوشــانم و بزرگســاالِن در  گفــت: »بــا آن هــا چــه می کنــی؟« پاســخ داد: »از شیرشــان 

کار بــرای خــود آبــرو و افتخــار می ســازم   شــرف مــرگ از تهیدســتی را احیــا می کنــم و بــا ایــن 

گــر این هــا را بــه تــو دهــم، آیــا  گفــت: »ا یــه   و بــا آن، بیــن قبایــل صلــح برقــرار می کنــم.« معاو

 همــان جایــگاه علــی بــن ابی طالــب را نــزد تــو می یابــم؟« پاســخ داد: »ســبحان اهلل! آیــا بهتــر 

یــه  کمتــر و پایین تــر از علــی می رفتــی ]و خــود را بــا او  قیــاس نمی کــردی[؟« معاو نبــود بــه ســراِغ 

چنین سرود:

که می توان امید بردباری داشت؟ گر با بردباری ام به شما نیکی نکنم، پس از من از  ا

کــه در برابــر جنــگ از روی دشــمنی  کــن  کار بزرگ مــردی یــاد  گوارایــت بــاد؛ و از  کــه  ایــن را بگیــر؛ 

بــا تــو بــه مهــر و آشــتی رفتــار نمــود!

گـر علـی زنـده بـود، هیـچ یـک از این هـا را بـه تـو  گفـت: »هـال بـه خـدا سـوگند! ا سـپس 

ُکـرک هـم  گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! او از امـوال مسـلمانان حّتـی یـک تـار  نمـی داد.« زن 

نمی بخشـید!« مـن  بـه 

)الِعقد الفرید: 162/1 ]223/1[؛ بالغات الّنساء تألیف ابن ابی طاهر: ص72 ]ص105[(

ــر  کهنســال شــده بــود، ب کــه بســی  ی دختــر حــارث بــن عبدالمّطلــب در حالــی  66. ارو

گفــت: »ای خالــه! درود بــر تــو؛ خــوش آمــدی! در  ی را دیــد،  یــه و یــه درون شــد. چــون معاو معاو

کــه تــو را ندیــدم حالــت چگونــه بــوده اســت؟« زن پاســخ داد: »ای بــرادرزاده! همانا  ایــن مــّدت 

ــا پســرعمویت رفتــاری ناشایســت  کــردی و ب نعمــت اســالم و نیکــی پیامبــرش را ناسپاســی 

کــه ســزاوارت نبــود، بــر خــود نهــادی و چیــزی جــز حــّق خویــش را ســتاندی،  نمــودی و نامــی 

کــه  کــه خــود و پدرانــت دینــی درســت و پیشــینه ای در اســالم داشــته باشــید؛ از آن پــس  بــی آن 
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کامتــان نمــود و خوارتــان ســاخت  یدیــد  و خداونــد تیره بخــت و نا کفــر ورز بــه رســول خــدا؟ص؟ 

و حــق را بــه اهلــش بازگرداْنــد، هرچنــد مشــرکان نپســندیدند؛ و ســخن و نظــر مــا برتــری یافــت 

و پیامبرمــان؟ص؟ پیروزگشــت. از پــی او شــما بــر مــا والیــت یافتیــد و نزدیکی تــان بــا رســول 

کــه مــا از شــما بــه او نزدیک تــر و بــرای حکومــت ســزاوارتر  خــدا؟ص؟ را دلیــل می آوردیــد، حــال آن 

بودیــم. مــا در میــان شــما ]نســبت بــه پیامبــر؟ص؟[ همچــون هــارون نســبت بــه موســی بودیــم. 

کار شــما دوزخ.« )الِعقــد الفریــد: 164/1 ]225/1[؛  کار مــا بهشــت اســت و فرجــام  پــس فرجــام 

بالغــات الّنســاء: ص27 ]ص43[(

کتــاب  کــه پــاره ای از آن را در شــرح حــال عمــرو بــن عــاص در همیــن  67. در حدیثــی بلنــد 

کــه حســن بــن علــی؟ع؟ بــه ســخن پرداخــت و پــس از ســتایش و ثنــای  )133/2( آوردیــم، آمــده 

یــه! اینــان مــرا دشــنام ندادنــد؛ بلکــه  گفــت: »اّمــا بعــد؛ ای معاو خداونــد و درود بــر رســولش؟ص؟ 

کــه بــدان شــناخته شــده ای  گرفتنــت بــه زشــت گویی و رأی و نظــر نادرســتی  تــو بــه ســبب خــو 

ــا محّمــد  ــر مــا از ســِر دشــمنی ب گشــته ای و تجــاوزت ب ــر آن اســتوار  کــه ب  و اخــالق ناشایســتی 

یــه! بشــنو و شــما نیــز بشــنوید؛ هرآینــه در بــارۀ تــو  گفتــی. اّمــا ای معاو  و خاندانــش، مــرا دشــنام 

که سزای شما است: کمتر از آنی است  که البّته  گویم  و آنان سخنی 

کـه امـروز دشـنامش  ای جماعـت! شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ آیـا می دانیـد کسـی 

کافـر بـودی و نمـاز را ضاللـت  کـه تـو بـه هـر دو  گاه  گـزاْرد، آن  دادیـد، رو بـه هـر دو قبلـه نمـاز 

گمراهـی الت و عـّزی را می پرسـتیدی؟ می شـمردی و از سـِر 

ی در هـر دو بیعـِت فتـح و رضـوان  کـه و شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ آیـا می دانیـد 

کافـر بـودی  یـه! بـه یکـی از آن دو بیعـت  کـه تـو ای معاو  بـا پیامبـر ؟ص؟ بیعـت نمـود، حـال آن 

و نسبت به دیگری پیمان شکن؟

کـه او نخسـتین ایمـان آورنـده از میـان  شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ آیـا می دانیـد 

کـه بـرای مسـلمان شـدن بـا  کسـانی بودیـد  یـه! تـو و پـدرت از  کـه ای معاو مـردم بـود، در حالـی 
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کفـر را پنهـان می داشـتید و اسـالم را اظهـار  پرداخـت مـال، دلهاتـان را بـه دسـت می آوردنـد؛ 

گرایشـتان می دادنـد. می داشـتید و بـا امـوال، بـه اسـالم 

کــه علــی در روز بــدر پرچمــدار رســول  ــا نمی دانیــد  شــما را بــه خــدا ســوگند می دهــم؛ آی

ُاُحــد  نبردهــای  در  آن گاه،  بودنــد.  مشــرکان  پرچمــدار  پــدرش  و  یــه  معاو و  بــود   خــدا؟ص؟ 

کــه پرچــم رســول خــدا؟ص؟ را در دســت داشــت  و احــزاب نیــز بــه جنــگ شــما آمــد، حــال آن 

بــر  تــو و پــدرت پرچمــداران ســپاه شــرک بودیــد. در همــۀ ایــن صحنه هــا، خداونــد او را  و 

فتــح و فیــروزی می رســاْند و حّجتــش را غالــب و چیــره نمــود و دعــوت و آرمانــش را پیــروز 

می ســاخت و ســخنش را تصدیــق می نمــود ]و راســتی اش را آشــکار می ســاخت[. رســول 

ی خشــنود بــود و نســبت بــه تــو و پــدرت خشــمگین. خــدا؟ص؟ نیــز در همــۀ آن موقعّیت هــا از و

کـه پـدرت بـر شـتری  یـه! آیـا بـه یـاد داری روزی را  تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ ای معاو

سـرخ می آمـد و تـو آن را می رانـدی و بـرادرت عتبـه زمامـش را در دسـت داشـت؛ و آن را راه 

می بـرد پـس رسـول خـدا؟ص؟ شـما را دیـد و فرمـود: ›بارخدایـا! سـوار و مرکـب ران و راهبـِر آن را 

کـه بـرای پـدرت نوشـتی و از اسـالم آوردن  یـه! آیـا بـه یـاد داری شـعری را  لعـن فرمـا!‹ ای معاو

کـه خواسـت اسـالم آوَرد: گاه  نهیـش نمـودی، آن 
کســان  گشــت از پــِس آن  کــه مایــۀ رســوایی مــا خواهــی  ای معاویــه! یــک روز هــم اســام نیــاور؛ 

گشــتند. کــه در بــدر پــاره پــاره 

کــه ســوگش بیــداری را نصیــب  یعنــی: دایــی ام، عمویــم، عمــوی مــادرم، و حنظــل نیک مــرد 

کــرد. مــا 

کــه ضعــف رأی  ســوگند بــه شــتران شــتابان بــه رقــص رونــده در مّکــه، بــه تصمیمــی روی نیــاور 

و بی تدبیــری را بــر مــا تحمیــل می کنــد!

گرداند. که دشمنان بگویند: از روی ترس از عّزی روی  مرگ آسان تر از آن است 

به خدا سـوگند! آن چه از حال درونت پنهان داشـته ای، سـنگین تر وبیشـتر از آن اسـت 

کرده ای! که آشکار 
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شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ ای جماعـت! آیا می دانید که از میان اصحاب رسـول 

کـرد ]و آن هـا را وانهـاد[  کـه خواهش هـای نفسـانی اش را بـر خویـش حـرام  خـدا؟ص؟ علـی بـود 

کـه  کیـزه را  کـه ایمـان آورده ایـد، چیزهـای پا کسـانی  ی چنیـن نـازل فرمـود: ›ای  و خداونـد در بـارۀ و

کـرده بـر خـود حـرام نکنیـد�‹ ]مائـده/87[ نیـز رسـول خـدا؟ص؟ اصحـاب بزرگـش  خـدا بـر شـما حـال 

 را بـه نبـرد بنی قریظـه فرسـتاد و آنـان از دژ خویـش پاییـن آمدنـد و ]بـا اصحـاب جنگیدنـد[ 

کـه  کام و مغلـوب شـدند؛ پـس پیامبـر علـی را همـراه پرچـم فرسـتاد و او بـود  و اصحـاب نـا

کـرد.« کـه در خیبـر نیـز چنیـن  ایشـان را بـه حکـم خـدا و رسـولش تسـلیم نمـود؛ و همـو بـود 

کــه رســول  گاهــم از ایــن  کــه مــن آ گمــان دارم نمی دانــی  یــه!  گفــت: »ای معاو ســپس 

کــه خواســت نامــه ای بــه بنی جذیمــه بنویســد  گاه   خــدا؟ص؟ چــه نفرینــی بــر تــو نمــود، آن 

کــه تــو در حــاِل خوردنــی؛  کار فراخواَنــد و او دیــد  و روان نمــود ]ابن عّبــاس را تــا تــو را بــرای ایــن 

کــه  کــه می خــوری. پــس پیامبــر نفرینــت نمــود  ی را نــزدت فرســتاد و بــاز دیــد  پــس دیگــر بــار و

ــه خــدا ســوگند می دهــم؛  ــا هنــگام مــرگ. شــما را ب ــی ت گرســنه و [1 ســیری ناپذیر بمان همــواره 

کــه  کــه رســول خــدا؟ص؟ ابوســفیان را در هفــت جــای لعــن فرمــود  ای جماعــت! آیــا نمی دانیــد 

کــه در  کنیــد: نخســت ... ؟« ســپس آن جای هــا را برشــمرد  هیــچ یــک را نمی توانیــد انــکار 

ــد )ص81 و 82( یــاد نمودیــم.
ّ
همیــن مجل

ّمه تألیف سـبط: ص115 ]ص200 و 201[؛ شـرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 
ُ
 )تذکرة خواص األ

102/2 ]288/6[؛ جمهرة خطب العرب: 428/1 ]22/2[(

کـه در  کسـی هسـتی  یـه! همـان  در عبـارت سـبط ابن جـوزی آمـده اسـت: »و تـو ای معاو

کـه پـدرت بـر شـتری مـردم را بـه جنـگ بـا  نبـرد احـزاب پیامبـر؟ص؟ بـه تـو نگریسـت، در حالـی 

ی برمی انگیخـت و بـرادرت زمـام مرکـب را در دسـت داشـت و آن را بـه پیـش می بـرد و تـو آن  و

را پیـش می رانـدی؛ پـس فرمـود: ›خداونـد سـواره و راهبـر و مرکـب ران را لعـن فرمایـد!‹ و نیـز در 

ـف از شـرح نهج البالغـه نیسـت و مـا آن را از نسـخۀ مـورد 
ّ
ب آمـده، در نسـخۀ مـورد اسـتناد جنـاب مؤل

ّ
1. آن چـه در قـال

افزودیـم.)غ.( خویـش  اسـتناد 
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ی  کـه پیامبـر او را لعـن فرمـود و تـو نیـز بـا و یـارو نشـدند، مگـر آن  هیـچ جـای پیامبـر و پـدرت رو

یـدی. عثمـان نیز تو را بـه امیری  همـراه بـودی. عمـر تـو را امیـر شـام سـاخت و بـه او خیانـت ورز

کـه پدرت را از اسـالم آوردن نهی  گماشـت و تـو در اندیشـۀ رسـیدن شـّر  بـه او بـودی. تـو همانی 

ی گفتـی: کـه بـه و می کـردی، تـا آن جـا 
گشــت از پــِس آن  کــه مایــۀ رســوایی مــا خواهــی  ای صخــر! امــروز بــا میــل و رغبــت اســام نیــاور؛ 

گشــتند. کــه در بــدر پــاره پــاره  کســان 

کــه ضعــِف  ســوگند بــه شــتران شــتابان بــه رقــص رونــده در نعمــان1، بــه تصمیمــی روی نیــاور 

گردنمــان بیاویــزی! رأی و بی تدبیــری2 را بــر 

در بدر و ُاُحد و خندق و همۀ صحنه های نبرد، با رسول خدا؟ص؟ جنگیدی و خودت 

کسی زاده شدی!« که از چه  خوب می دانی 

بی )المثالب( 
ْ
َکل ّمه: ص116 ]ص202[( به نقل از اسمعی و 

ُ
سبط ابن جوزی )تذکرة خواص األ

یـه را از آِن چهـار مـرد  کـه معاو کـه مقصـود ]امـام[ حسـن از جملـۀ واپسـینش آن اسـت  آورده 

 از قریـش می دانسـتند: عمـارة بـن ولیـد بـن مغیـرۀ مخزومـی، مسـافر بـن ابی عمـرو، ابوسـفیان، 

و عّبـاس بـن عبدالمّطلـب. اینـان همنشـینان ابوسـفیان بودنـد و هـر یـک از آن هـا مّتهم بودند 

کـه بـا هنـد آمیزش نامشـروع داشـته اند.

ی از زیباترین مردان قریش بود. اّما عمارة بن ولید؛ و

آِن  از  یـه  کـه معاو آننـد  بـر  افـراد  گفتـه اسـت: »عمـوم  بـی 
ْ
َکل اّمـا مسـافر بـن ابی عمـرو؛  و 

گشـت،  یـه را بـاردار  او اسـت؛ زیـرا بیـش از همـگان هنـد را دوسـت داشـت. چـون هنـد معاو

گریخـت  کـه بداننـد ایـن فرزنـد از او اسـت. پـس بـه سـوی پادشـاه حیـره  یـد   مسـافر بیـم ورز

و  گشـته  بیمـار  از عشـق هنـد  کـه  و مسـافر  رفـت  بـه حیـره  ابوسـفیان  بعدهـا  مانـد.  او  نـزد  و 

دچـار استسـقاء شـده بـود، بـا او روبـرو شـد و در بـارۀ مـردم مّکـه از او پرسـید و ابوسـفیان نیـز از 

1. جایی است میان مّکه و طائف. )ن.(

گذشت. )ن.( که اندکی پیش از این  2. در متن ُ»الحرفا« آمده، ولی »الخرقا« درست است. همان گونه 
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کـه پـس از بیـرون آمـدن مسـافر از مّکـه، ابوسـفیان با  کـرد. _ برخـی گفته انـد  گاهـش  حالشـان آ

کـرده بـود. _ پـس ابوسـفیان به او گفت: ›پس از تـو با هند ازدواج نمودم.‹ آن گاه،  هنـد ازدواج 

کـه او را داغ  کـرد و پزشـکان دسـتور دادنـد  گرفـت و اندامـش را آب  بیمـاری مسـافر شـّدت 

نهنـد. داغ گـذار و حجامتگـر را حاضـر نمودنـد. در همـان حـال کـه حجامتگـر می خواسـت بـر 

او داغ نهـد، بـادی درکـرد. مسـافر گفـت: ›گاهـی االغ باد درمی کند، آن هنـگام که ابزار داغ زنی 

در آتـش اسـت!‹ ]مجمـع األمثـال: 480/2[ پـس ایـن جملـه بـه شـکل َمَثـل درآمـد. سـپس مسـافر 

از عشـق هنـد درگذشـت.«

بـه مـردان سـیاه میـل داشـت و چـون  و  بـود  زنـان پرشـهوت  از  گویـد: »هنـد  بـی 
ْ
َکل نیـز 

یـه و اسـحاق بـن طابـه در  فرزنـدی سـیاه می زاییـد، او را می کشـت. روزی میـان یزیـد بـن معاو

گفـت: ›تـو را بهتـر اسـت  گرفـت. یزیـد بـه اسـحاق  گفتگویـی انجـام  یـه،  روزگار خالفـت معاو

کـه همـۀ بنی حـرب بـه بهشـت درآینـد!‹ و بـا این سـخن اشـاره به آن داشـت که مادر اسـحاق 

بـه آمیـزش نامشـروع بـا یکـی از بنی حـرب مّتهـم بـود. اسـحاق پاسـخ داد: ›تـو را نیـز بهتر اسـت 

یـه فهمیـد.  کـه همـۀ بنی عّبـاس بـه بهشـت درآینـد!‹ یزیـد مقصـودش را درنیافـت؛ اّمـا معاو

کـه مقصود دیگران را در بارۀ  یـه بـه یزید گفت: ›چگونه پیش از آن  چـون اسـحاق رفـت، معاو

خویـش بفهمـی، بـا آنـان بـه دشـنام گویی می پـردازی؟‹ یزیـد گفت: ›می خواسـتم اسـحاق را 

یـه گفـت: ›او نیـز همیـن قصد را داشـت.‹ یزید پرسـید: ›چگونه؟‹  زشـت جلـوه دهـم.‹ معاو

کـه  کـه برخـی از قریشـیان در روزگار جاهلّیـت اّدعـا داشـتند  گفـت: ›مگـر نمی دانـی  یـه  معاو

گشت.« من از آِن عّباس هستم؟‹ پس یزید سخت مبهوت و پشیمان 

از همیـن  پـاره ای  بـه  بـه هنـد  گویـد: »روز فتـح مّکـه، رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب  شـعبی 

کـه او بـرای بیعـت آمـد _ و پیش تـر خونـش را هـدر شـمرده بودند _  مطلـب اشـاره نمـود، آن گاه 

کـه زنـا نکنـی!‹ هنـد  کنـم؟‹ پیامبـر فرمـود: ›بـر ایـن  گفـت: ›بـر چـه تعّهـدی بـا تـو بیعـت  و 

پرسـید: ›مگـر زِن آزاد نیـز زنـا می کنـد؟‹ در ایـن هنگام رسـول خدا؟ص؟ او را شـناخت، پس به 

عمـر نگریسـت و لبخنـدی زد.«

170/10
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زَمْخَشری )ربیع األبرار: ج3 ]551/3[(1 در باب »خویشاوندی ها و نسب ها و یادکرِد حقوق 

یه را به  کـردن ]= بدرفتاری با پدر و مادر [« گفته اسـت: »معاو پـدر و مـادر و صلـۀ رحـم و عـاق 

چهـار تـن نسـبت می دادنـد: مسـافر بـن ابی عمـرو، عمـارة بـن ولید، عّبـاس بـن عبدالمّطلب، 

زشـت  چهـره ای  ابوسـفیان  کـه  گفته انـد  بـود.  عمـاره  آِن  از  و  سـیاه  آوازخوانـی  کـه  صبـاح   و 

ی، جوانـی خوش چهـره بـود. پـس هنـد او را بـه  کوتـاه داشـت و صبـاح، مسـتخدم و و قامتـی 

خـود فراخواْنـد. نیـز گفته انـد کـه عتبـة بـن ابی سـفیان نیـز از همیـن صباح اسـت؛ اّمـا از آن جا 

کـه هنـد نمی خواسـت او را در خانـۀ خـود بزایـد، بـه اجیـاد رفت و او را در آن جا زایید. حّسـان 

در همیـن زمینه سـروده اسـت:
گهواره ندارد؟ ک افتاده،  گوشۀ بطحا بر خا که در  کیست  کودک  این 

گونه ای پرگوشت از عبدشمس، او را زاده است.« زنی سپیدروی و زیبا با 

و  بـه فحشـا  را در مّکـه  گویـد: »هنـد  البالغـه: 111/1 ]336/1[(  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج 

یـه را ... .‹ _ تـا پایـان  گفتـه اسـت: ›معاو روسـپیگری می شـناختند. زَمْخَشـری )ربیـع األبـرار( 

گاه  اّتهـام پیراسـته شـمرده اند، ... .« آن  کـه هنـد را از ایـن  کسـانی  یـاد شـد. _  کـه  سـخنی 

کـرده اسـت. ُمَثّنـی آورده را یـاد  َمْعَمـر بـن  کـه ابوعبیـد2  کـه،  ابن ابی الحدیـد حدیـث فا

ــه مــادرش  ــه ســبب انتســابش ب کــه او را ب ــه  ی ــاد بــن ابیــه در پاســخ معاو ی در نامــه ای از ز

کــه مــرا بــه ســبب نســبتم بــه ســمّیه عیــب  گفتــه بــود، آمــده اســت: »و اّمــا ایــن  ســمّیه عیــب 

گــر مــن فرزنــد ســمّیه هســتم، تــو فرزنــِد چنــد تــن هســتی!« )شــرح نهــج البالغــه تألیــف  گفتــه ای؛ ا

ابن ابی الحدید: 68/4 ]183/16[(

یـخ مدینـة دمشـق ]365/5[( از طریـق عبدالملـک بـن  کر )مختصـر تار 68. حافـظ ابن عسـا

گفـت: »کیسـتی؟« پاسـخ  یـه درآمـد. معاویـه  یـة بـن قدامـۀ سـعدی بـر معاو کـه جار عمیـر آورده 

کتابخانـــۀ عمومـــی اوقـــاف در بغـــداد بـــه شـــمارۀ 388  کـــه یکـــی از آن هـــا در  1. از ایـــن اثـــر بـــه چنـــد نســـخه دســـت یافتـــم 
موجـــود اســـت.

2. درسِت آن، ابوعبیده است.)غ.(

)243(
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یـة بـن قدامـه.« گفـت: »چه می توانی باشـی؟ مگر تو چیزی جز زنبور عسـل هسـتی؟«  داد: »جار

یـه گفـت: »چنیـن مگـو! تـو مـرا بـه زنبـور عسـل تشـبیه نمـودی، حـال آن کـه نیشـش گزنده،  جار

اّمـا بزاقـش شـیرین اسـت. اّمـا بـه خدا سـوگند! معاویه معنایی ندارد جز سـگی که همـراه دیگر 

سـگان عوعـو می کنـد؛ و امّیـه نیـز معنایـی جـز کنیزک نـدارد.«

یــه  یــة بــن قدامــه همــراه بــا جمعــی بــر معاو کــه جار گــزارش نمــوده  همــو از فضــل بــن ســوید 

کــه همــراه علــی بــن ابی طالــب ]بــر ضــّد مــن[ تــالش  گفــت: »تــو بــودی  ی  یــه بــه و درآمــد. معاو

را  عــرب  آبادی هــای  حالی کــه  در  برمی افروختــی،  آتــش  آتشــگیره هایت  در  و  می نمــودی 

یــه! از علــی دســت  گفــت: »ای معاو یــه  یختــی؟« جار می گشــتی و خــون مردمانــش را می ر

کــه  یدیــم، دشــمنی نکردیــم و از همــان لحظــه  کــه بــا او دوســتی ورز کــه مــا از آن هنــگام  بــردار؛ 

گفــت: »وای بــر تــو ای  یــه  ی ناخالصــی و خیانــت روا نداشــتیم.« معاو گشــتیم، بــه و همراهــش 

یــه ]= کنیــز[ نامیدنــد!« پاســخ داد:  کــه تــو را جار یــه! چقــدر نــزد خانــواده ات خــوار بــوده ای  جار

کــه همــراه دیگــر ســگان  یــه ]= ســگی  کــه معاو یــه! تــو نــزد خانــواده ات خوارتــر بــودی  »ای معاو

عوعو می کند.[ نامت نهادند! ... .«

از آن آورده  بـا مطلـب پیـش  را  گـزارش  ایـن  یـخ الخلفـاء: ص133 ]ص186[(  )تار سـیوطی 

یـه گفت: »چقدر نزد خانـواده ات خوار  یه به جار کـه معاو اسـت. در عبـارت ابن عبدرّبـه آمـده 

یـه نامیدنـد!« پاسـخ داد: »و تـو چه اندازه در چشـم خانـواده ات خوار بودی  کـه تـو را جار بـودی 

یـه پاسـخ داد:  گفـت: »ای بی مـادر!« جار یـه  یـه، سـگ مـاده، بـر تـو نهادنـد.« معاو کـه نـام معاو

کـه در دسـت داشـتیم و بـه نبـردت آمدیـم.« گفـت:  »مـادرم مـرا بـرای همـان شمشـیرهایی زاد 

کـه بـا آن بـه  یـه پاسـخ داد: »هـال بـه خـدا سـوگند! همـان قلب هـا  »مـرا تهدیـد می کنـی؟« جار

کـه بـا آن به نبـردت آمدیم،  یدیـم، هنـوز در سـینۀ مـا اسـت و همـان شمشـیرها  تـو کینـه می ورز

هنـوز در دسـت مـا اسـت. تـو بـا قهـر و غلبـه بـر مـا پیـروز نگشـتی و بـا زور بـر مـا فرمانـروا نشـدی؛ 

گر به عهدت  بلکـه بـا مـا عهـد و پیمـان سـپردی و ما به اختیار خویش از تـو فرمان بردیم. پس ا
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کـه پشـت سـر خویـش  ی آوری، بـدان  گـر بـه کاری جـز ایـن رو یـم؛ و ا وفـا کنـی، بـا تـو وفـا می ورز

یه به او گفـت: »خداوند در میان  مردانـی سـخت و شمشـیرهایی تیـز بر جـای نهاده ایم!« معاو

یـه گفـت: »سـخن نیـک بگـو و حـال مـا را رعایت  مـردم کسـانی چـون تـو را فـراوان نسـازد!« جار

کـه همانـا بدتریـن دعـا هیزم ُپشـته اسـت!1« )الِعقد الفریـد: 143/2 ]214/3[( در باب پاسـخ  کـن؛ 

گفتـن بـه امیـران و رّد بـر آنـان. ابشـیهی )المسـتطرف: 73/1 ]58/1[( نیـز عبارتی نزدیـک به این را 

آورده و آن چـه میـان پرانتـز آوردیـم، از عبـارت او اسـت.

یه به او گفت: »تو  یه درآمد. معاو 69. شریک بن اعور که چهره ای زشت داشت، بر معاو

ی است. تو شریکی و خداوند شریک ندارد. پدرت  ی بهتر از زشت رو زشت رویی؛ و زیبارو

یک چشم بود و سالم بهتر از یک چشم است. پس چگونه بر قوم خویش سروری یافته ای؟«

کـه عوعـو  یـه چیـزی نیسـت، جـز سـگی  یـه هسـتی و معاو شـریک پاسـخ داد: »تـو معاو

کردنـش همـراه دیگـر سـگان اسـت. تـو فرزنـد صخـر هسـتی و دشـت و زمیـن  می کنـد و عوعـو 

همـوار بهتـر از سـنگ و زمیـن سـنگالخ اسـت. تـو فرزنـد حربـی و صلـح بهتـر از جنـگ و حرب 

اسـت. تـو فرزنـد امّیـه هسـتی و امّیـه معنایـی جـز کنیـزک، کـه تصغیـر کنیز اسـت، نـدارد. پس 

که می گفت: گشتی؟« پس بیرون آمد، حال آن  چگونه امیر مؤمنان 
کــه شمشــیرم ُبرنــده و زبانــم بــا مــن همــراه  گویــد، حــال آن  آیــا معاویــه فرزنــد حــرب، مــرا ناســزا 

است؟

که به نیزه  زدن سخت مشتاقند. و پیرامونم از مردان ذی یزن شیرانی شرزه اند 

او از نادانــی، زشــتی چهــره ام را عیــب می گویــد، حــال آن کــه زنــان حجله نشــین از زیبارویاننــد 

]و زشــتی رویی، مــردان را عیــب نباشــد[.2 )المســتطرف: 72/1 ]57/1[(

 شـّر الدعاء المحتَطب« که عبارتی اسـت مبهم و ما پس از جسـت وجو، در مصدری 
َ

یه این اسـت: »إّن گفتۀ جار 1. اصل 
گیـرد  گزینـش انجـام  کـه بـدون دّقـت و   چیـزی شـبیه ایـن را نیافتیـم. گویـا مقصـود ایـن اسـت: بدتریـن دعـا آن اسـت 

و مانند هیزم پشته و فراهم آمده از چوب خوب و بد، درست و نادرست با هم در آن درآمیزد. )ن.(

گونـه آمـده اسـت: »و َرّبـات الِحجـال هـی الغوانـی« کـه مناسـب تر اسـت   2. مصـرع دوم در انسـاب األشـراف: 115/5 ایـن 
گرفت. )ن.( و ترجمه بر همین اساس صورت 
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که سـخنان نیشـدار به سـبب اسـمش متوّجه او بود  یه از آن جا  گوید: همانا معاو امینی 

گرفتنـش بـه ایـن نـام، نمی توانسـت معنـای آن را فرامـوش  و شـاید هـم هنـگام مخاطـب قـرار 

ی نهـاده بـود و نمی توانسـت او را در  گریـزی از ایـن نـام داشـت، زیـرا آن را هنـد بـر و کنـد، و نـه 

کار بشـمارد؛ پـس 1000000 درهـم بـه عبـداهلل بـن جعفـر طّیـار بخشـید تـا یکـی  ایـن زمینـه خطـا

گـر در خانـدان هاشـمی هم نامـی بیابـد، فشـار  کـه ا گمـان  یـه بنامـد،1 بدیـن  از پسـرانش را معاو

کـه سـاحت هاشـمیان از سـاحت  ی سـبک خواهـد شـد! اّمـا بـر ایـن نـادان پوشـیده مانـد  بـر و

کـه سگشـان سـاحت ایشـان را نیالـود. چگونـه نام هـا تواند این  اصحـاب کهـف فروتـر نیسـت 

کـه از میـان آن ها »خانه هایی اسـت که خداونـد اذن داده تا باال  سـاحت های مقـّدس را آلـوده سـازد 

گردد.« ]نـور/36[� بـرده شـوند و نامـش در آن هـا ذکـر 

یه زیرک تر  70. در خطبـۀ موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده اسـت: »بـه خدا سـوگند! معاو

گـر نـارو و نیرنـگ زدن،  ی نـارو و نیرنـگ می زنـد و زشـتکاری می کنـد. ا از مـن نیسـت؛ اّمـا و

ناخوشـایند ]و منفور [ من نبود، من زیرک تریِن مردمان بودم؛ اّما هر نیرنگی زشـتکاری اسـت 

کـه در روز قیامـت بـا آن  کفـر اسـت2 و هـر نـارو و نیرنـگ زن را، پرچمـی اسـت  و هـر زشـتکاری 

شـناخته می شـود.«

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 572/2-589 ]211/10-260[( سـخنی پردامنـه در شـرح 

گون دارای سـودهای بسـیار اسـت. از آن جمله، سـخن  گونا که از جنبه های  این خطبه دارد 

یه از  یـه می گفـت: »همانـا معاو جاحـظ ابوعثمـان اسـت و نیـز ابوجعفـر نقیـب کـه در بـارۀ معاو

ی که  ید و جنگید؛ بلکـه از این رو کـه با علی مخالفـت ورز دوزخیـان اسـت، نـه بـدان سـبب 

عقیده اش صحیح و درسـت و ایمانش راسـتین نبود و خود و پدرش از سـران منافقان بودند 

یـه  از سـخنان معاو ابوجعفـر  آوْرد.«  اسـالم  زبانـش  تنهـا  بلکـه  نیـاورد،  اسـالم  قلبـش هرگـز   و 

1. تاج العروس: 260/10�

2. در متـن »لـکّل فجـرة کفـرة« آمـده، ولـی در بیشـتر نسـخه های صحیـح ایـن کالم »کّل...« درج شـده کـه درسـت تر به نظر 
می رسـد. )ن.(
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ی  کـه دلیـل بـر نادرسـتی اعتقـاد و گفته هـای ضبـط شـده از او  گفتـاری اش و  و لغزش هـای 

است، موارد فراوانی را یاد می کرد.

کـه از اصحـاب  کـه عّبـاس بـن ربیعـه در روز صّفیـن، عـرار بـن ادهـم را  71. هنگامـی 

یـه بـرای عـرار افسـوس خورد و گفـت: »دیگر چه هنگام مـردی تواند  یـه بـود، کشـت، معاو معاو

فرزنـدی چـون او بیـاورد؟ آیـا خونـش هـدر رود؟ نـه؛ بـه خـدا سـوگند! آیا مردی نیسـت که جان 

کار  ایـن  بـرای  از بنی لخـم  تـا خـون عـرار را طلـب نمایـد؟« دو مـرد  بـه خـدا بفروشـد  را  خـود 

او را  بـه میـدان عّبـاس رود و  کـه  یـد! هـر یـک از شـما  گفـت: »برو یـه  داوطلـب شـدند. معاو

بُکشـد، چنیـن و چنـان پـاداش یابـد!« آن دو پیـش رفتنـد و عّبـاس را بـه مبـارزه خواندنـد. او 

گفـت: »مـرا سـروری اسـت کـه خواهـم تـا از او اجـازه گیـرم.« پـس نزد علـی آمـد و او را خبر داد. 

یـه دوسـت دارد هیچ کس از بنی هاشـم زنـده نماَند، مگر  علـی گفـت: »بـه خـدا سـوگند! معاو

کامـل  کـه از میـان ضربتـش زنـد تـا نـور خـدا را خامـوش سـازد؛ اّمـا خداونـد چیـزی جـز تمـام و 

کافران را خوش نیفتد.« )عیون األخبار ابن ُقَتیبه: 180/1( کردن نورش نخواهد، هر چند 

یه سـپرد، خـوارج گفتند: »آن چـه که در آن  72. چـون ]امـام[ حسـن حکومـت را بـه معاو

یـد و بـا او بجنگیـد!« پس بـه فرماندهی فروة  یـه رو تردیـد نیسـت، فرارسـید؛ پـس بـه سـوی معاو

ی حرکـت کردنـد تـا در نخیلـه نزدیـک کوفـه فـرود آمدنـد. حسـن بـن علـی  بـن نوفـل بـه سـوی و

یـه برایـش فراخوانـی نوشـت تا به جنـگ فـروه رود. پیک  بـه قصـد مدینـه بیـرون رفتـه بـود. معاو

یه نوشـت:  ی بازنگشـت و به معاو یـه در قادسـّیه یـا نزدیـک بـه آن، بـه حسـن رسـید؛ اّمـا و معاو

کسـی از مسـلمانان بجنگـم، نخسـت بـا تـو می جنگیـدم؛ اّمـا بـه صـالح  گـر می خواسـتم بـا  »ا

یـخ ابن اثیـر: 177/3 ]449/2[( اّمـت و بـرای حفـظ خونشـان تـو را وانهـادم.« )الکامـل فـی الّتار

ـــا در شـــگفت نمی شـــوی از مـــردی از  گفتـــم: ›آی ـــه عایشـــه  ـــد: »ب گوی ـــد  ـــن یزی 73. اســـود ب

گفـــت: ›چـــرا از  کـــه بـــرای خالفـــت بـــا اصحـــاب رســـول خـــدا؟ص؟ می ســـتیزد؟‹  آزاد شـــدگان 

ـــان می بخشـــد  ـــه نیکوی ـــرای خـــدا اســـت و آن را هـــم ب ایـــن در شـــگفت می شـــوی؟ حکومـــت ب
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ـــز  ـــران دیگـــر نی کاف ـــد؛ و  کردن ـــر مـــردم مصـــر حکومـــت  ـــدکاران. فرعونیـــان 400 ســـال ب ـــه ب و هـــم ب

حکومت یافتند.‹«.

گفتـه اسـت: »ایـن خبـر را ابـوداوود َطیاِلسـی و  ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 131/8 ]140/8[( 

کرده انـد.« یـخ مدینـة دمشـق: 42/25[ بـا ذکـر سـند روایـت  کر ]مختصـر تار ابن عسـا

یـه را در حکمرانـی اش بـه فرعـون و دیگـر کافران تشـبیه نموده،  کـه اّم المؤمنیـن معاو ایـن 

آشـکارا از حـال آن حکومـت سـتمگرانه و حکمرانـش حکایـت می کنـد: »و حـال آن کـه فرمـان 

خ در آورد، و بـد  فرعـون بـر راه راسـت نبـود.روز رسـتاخیز پیشـاپیش قـوم خویـش رود و آن هـا را بـه آتـش دوز

آبشـخوری بـرای درآمـدن اسـت. و در پـی آنـان در ایـن جهـان و در روز رسـتاخیز نفرینـی روانـه شـود، ]و[بـد 

کـه بـه آن هـا بخشـند�« ]هـود/99-97[ بخششـی اسـت 

کـه  آورده  از طریـق شـعبی  و 93[(  یـخ مدینـة دمشـق: 425/6 ]92/24  )تار کر  ابن عسـا  .74

گـر ابوسـفیان پـدر همـۀ مـردم بـود، همگـی زیـرک  یـه بـرای مـردم خطبـه خوانـد و گفـت: »ا معاو

گفـت: »پـدر همـۀ  می شـدند.« صعصعـة بـن صوحـان برخاسـت و بـه سـویش رفـت و بـه او 

برخـی  و  احمقنـد  فرزندانـش  برخـی  و  آدم؟ع؟  یعنـی  ابوسـفیان؛  از  بهتـر  اسـت  کسـی  مـردم 

یـه گفـت: »سـرزمین مـا بـه محشـر نزدیـک اسـت.« صعصعة بن صوحـان گفت:  زیـرک.« معاو

گفـت: »سـرزمین مـا مقـّدس  یـه  کافـر نزدیـک.« معاو »محشـر نـه از مؤمـن دور اسـت و نـه بـه 

کارهـا  تنهـا  نمی شـود؛  یـا نجاسـت سـرزمین  تقـّدس  مایـۀ  داد: »چیـزی  پاسـخ  ی  اسـت.« و

گفـت: »ای بنـدگان خـدا! خداونـد را سرپرسـت خـود  یـه  موجـب تقـّدس آن می گردنـد.« معاو

گفـت:  مانیـد!« صعصعـه  امـان  در  آن هـا  بـا  تـا  ید  را سـپر خویـش سـاز و خلفایـش  گردانیـد 

کـه تـو سـّنت را وانهـادی و پیمـان شکسـتی؛ پـس خالفـت شـامی  »چگونـه، چگونـه، حـال آن 

گشته است؟« کنده از بدعت ها شده و پیمان های نقض شده بر آن چیره  تیره و تار و آ

ـــر جـــای خـــود بنشـــینی؟ بهتـــر  گـــر  چـــون ســـگ ب گفـــت: »ای صعصعـــه! هرآینـــه ا ـــه  ی معاو

ـــن علـــی  ـــو حســـن ب کـــه در رأیـــت موشـــکافی ورزی و ضعفـــت را آشـــکار ســـازی! ت از آن اســـت 
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ی را احضـــار نمایـــم ]و او نیـــز خطبـــه بخوانـــد  کـــه و را بـــه رخ مـــن می کشـــی و مـــن بســـیار مایلـــم 

ســـوگند!  خـــدا  بـــه  آن گاه،  »آری؛  گفـــت:  او  بـــه  صعصعـــه  نماینـــد[.«  قضـــاوت  مـــردم  و 

گرامی تـــر از شـــما دارنـــد و بیـــش از شـــما حـــدود خـــدا را زنـــده  کانـــی  کـــه آنـــان نیا درمی یابـــی 

کـــه در رأی  ی را فراخوانـــی، می بینـــی  گـــر و  می ســـازند و از شـــما بـــه پیمان هـــا وفادارترنـــد. ا

و در بخشـــندگی  اســـت  اســـتوار  و  کارش باصالبـــت  و در  بابصیـــرت  و  نظـــر، خردمنـــد  و 

بزرگـــواری مـــی ورزد و بـــا حـــرارت ]و تیـــزی[ زبانـــش تـــو را خواهـــد آزرد و چنـــان تـــو را ]بـــا ضعف هـــا 

کرد!« که انکارش نتوانی  و عیب هایت[ می کوبد 

معاویه به او گفت: »به خدا سـوگند! تو را از مسـندی که در مجلس من بر آن نشسـته ای، 

برمی خیزانـم و در سـرزمین ها آواره ات خواهـم نمـود!« صعصعـه پاسـخ داد: »بـه خـدا سـوگند! 

یـه گفـت: »به خدا سـوگند! مسـتمّری ات  زمیـن گسـترده اسـت و دوری تـو مایـۀ آسـایش!« معاو

کـن! بخشـش ها  گـر ایـن بـه دسـت تـو اسـت، چنیـن  گفـت: »ا  را از تـو بازخواهـم داشـت!« وی 

و نعمت هـای نیکـو در ملکـوِت کسـی اسـت کـه نه گنجینه هایـش پایان می پذیـرد و نه حقوق 

و نعمت هـای فزون تـر از آنـش از میـان مـی رود و نـه در داوری اش حّقـی را پایمـال می کنـد.« 

یـه بـه او گفـت: »هرآینـه خواهان کشـتن خود شـده ای!« صعصعه پاسـخ داد: »آهسـته! نه  معاو

که خداوند جز به  کسـی را روا شـمردم. نْفسـی را  کشـتن  گفتم و نه  به نادانی ]و ناحق[ سـخنی 

حـق، کشـتنش را حـرام سـاخته، نبایـد کشـت؛ کـه هـر کـس کـه بـه سـتم کشـته شـود، خداونـد 

قاتلـش را بـرای کیفـر برپـا مـی دارد و او را بـه تنگنایی دردمندانه خواهد افکنـد و از آب گداخته 

خواهـد نوشـاْند و بـه آتـش دوزخ دچـار خواهـد نمود.«

گفـت:  یـه بـه حکومـت رسـید، بـر منبـر فـراز شـد و  یـة بـن یزیـد بـن معاو 75. چـون معاو

کـه شایسـتۀ  یـه بـر سـر آن بـا کسـی  یسـمانی اسـت خدایـی و جـّدم معاو »همانـا ایـن خالفـت ر

حکومـت و از خـودش بـدان بیش تـر سـزاوار بـود، یعنـی علی بن ابی طالب، سـتیز نمود و شـما 

گناهانـش  کـه مرگـش فرارسـید و در قبـرش اسـیر  کـه می دانیـد تـا آن  کشـاند  کارهایـی  را بـه 
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گشـت. سـپس پـدر مـرا عهـده دار حکومـت سـاخت و او شایسـتۀ آن نبـود و بـا فرزنـد دختـر 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه سـتیز برخاسـت؛ پـس شیشـۀ عمـرش درهـم شکسـت و دنبالـه اش ناقص 

مانـد و در قبـرش اسـیر گناهانـش گشـت.« سـپس گریسـت. )الّصواعـق المحرقـه تألیـف ابن َحَجر: 

]ص224[( ص134 

یـه صعصعـة بـن صوحـان َعْبـدی  کـه معاو کـرده  گـزارش  76. حـارث بـن مسـمار بهرانـی 

کسـانی از قریـش بـه زنـدان  کـّواء یشـکری و مردانـی از اصحـاب علـی را همـراه  و عبـداهلل بـن 

یـه بـر آنـان درآمـد و گفـت: »شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم کـه جـز به حق  افکنـد. روزی معاو

گـر مـا را  و راسـتی سـخن نگوییـد! مـرا چگونـه خلیفـه ای یافته ایـد؟« ابن کـّواء پاسـخ داد: »ا

سـوگند نداده بودی، سـخن نمی گفتیم؛ زیرا تو سـرکش و مسـتکبر هسـتی و در کشـتن نیکان 

کـه مـا می دانیـم، دنیایـت گشـاده و آخرتـت  از خـدا پـروا نمـی ورزی! اّمـا می گوییـم: ›تـا آن جـا 

یـش آن دور اسـت ]و  تنـگ اسـت. خیـر و نیکـی ات نزدیـک اسـت ]و وعـده می دهـی[؛ امـا رو

یکی جلوه می دهی.‹« یکی را نور و نور را تار به وعده ات عمل نمی کنی[. تار

کیانش  که از  کرامت بخشید؛ همانان  معاویه گفت: »خداوند این خالفت را با شامیان 

کـه حرمت هـای  دفـاع می ورزنـد و حرام هایـش را تـرک می کننـد و همچـون عراقیـان نیسـتند 

خـدا را می شـکنند و حرامـش را حـالل و حاللـش را حـرام می شـمرند.« عبـداهلل بـن کّواء پاسـخ 

داد: »ای زادۀ ابوسـفیان! هـر سـخنی پاسـخی دارد؛ اّمـا مـا از ]سـتمگری و [ زورمنـدی تـو بیـم 

گـر زبـان مـا را آزاد مـی داری، با زبانی تیز که در راه خدا سـرزنش هیچ سرزنشـگری در  یـم. ا می ورز

یـم؛ وگرنـه صبر پیشـه می کنیم تا خداونـد حکم فرماید  آن اثـر نمی کنـد، از عراقیـان دفـاع می ورز

و برایمان گشایش پدید آورد!« معاویه گفت: »به خدا سوگند! زبانت آزاد نخواهد بود.«

سـپس صعصعـه بـه سـخن پرداخـت و گفت: »ای زادۀ ابوسـفیان! سـخن گفتـی و بلیغ 

کـه تـو یـاد  یـدی. اّمـا ماجـرا چنـان نیسـت  کوتاهـی نورز گفتـی و از آن چـه می خواسـتی،  و رسـا 

کبرورزی به اطاعتشـان واداشـته  گشـته و از سـِر  که به زور بر مردم چیره  کسـی  کردی! چگونه 
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ط یافتـه، می توانـد خلیفـه شـود؟ هـال 
ّ
و بـا دسـتاویزهای باطـل، بـه دروغ و نیرنـگ بـر آنـان تسـل

بـه خـدا سـوگند! در روز بـدر نـه شمشـیری زدی و نـه تیـری افکنـدی و نـه در جایـگاه امر و نهی 

کـه مـردم را بر ضّد رسـول خدا؟ص؟ بسـیج  بـودی؛ بلکـه تـو و پـدرت در کاروان و لشـکری بودیـد 

کـه تـو آزاد شـده فرزنـد آزاد شـده هسـتی و رسـول خـدا؟ص؟ شـما دو تن  کردنـد. جـز ایـن نیسـت 

یـه  را ]پـس از فتـح مکـه[ آزاد نمـود. پـس چگونـه خالفـت سـزاوار آزاد شـده ای باشـد؟« معاو

گـر بـه ایـن سـخن ابوطالـب تن نمـی دادم، شـما را می کشـتم: گفـت: »ا
کــردم. و گذشــت در عیــن توانایــی، نوعــی  از روی بردبــاری و گذشــت بــا نادانــی ایشــان برخــورد 

کرم اســت.« )ُمــروج الّذهــب: 78/2 ]51/3[(

یه  یه درآمـد. معاو کـه صعصعـة بـن صوحـان نـزد معاو بـی1 نقـل شـده 
ْ
َکل 77. از ابومـزروع 

یان  بـه او گفـت: »ای فرزنـد صوحـان! تـو بـه وضـع و حـال مـردم عـرب آشـنایی ... مرا از حجاز

خبر ده!« صعصعه پاسـخ داد: »ایشـان بیش از همگان به فتنه می شـتابند و بیش از همگان 

در برابـر آن ناتواننـد و کمتـر از دیگـران در فتنه هـا ]بـرای سـامان دادن امـور[ بـه کار می آینـد؛ اّمـا 

ی  گامشـان در دین اسـتوار اسـت و به دسـتاویز یقین چنگ می زنند و از پیشـوایان نیکو پیرو

یـه گفت: »نیکان و فاسـقان چه کسـانند؟«  می کننـد و فاسـقان بـدکار را کنـار می زننـد.« معاو

گذارد  کـه ]چـون مـن[ نقاب از چهره کنار زنـد، نیرنگ را وا پاسـخ داد: »ای زادۀ ابوسـفیان! هـر 

از  یارانـت  و  تـو  و  نیکوینـد؛  پیشـوایان  از  یارانـش  و  علـی  گویـد[.  سـخن  صراحـت  بـا  ]و 

فاسقانید.«

یـه گفـت: »مـرا از شـامیان خبر ده!« صعصعه گفـت: »بیش از همگان از آفریدۀ  ... معاو

برابـر خـدای صاحـب جبـروت،  آفریننـده سـرپیچی می کننـد. در  از  و  فرمـان می برنـد  خـدا 

بـد جایگاهـی ]= دوزخ[  و  بـاد  ایشـان  آِن  از  نابـودی  پـس  اشـرار هم پیماننـد.  بـا  و  سرِکشـند 

یـه گفـت: »ای فرزنـد صوحـان؛ به خدا سـوگند! دیرگاهی اسـت که  بـرای ایشـان اسـت!« معاو

دشـنه ات را بـا خـود در دسـت داری؛ اّمـا بردبـارِی فرزنـد ابوسـفیان، کیفر را از تـو دور می کند!« 

بی.«)غ.(
ْ
َکل 1. در مأخذ آمده است: »ابن مردوع 
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کار خداونـد بـه انـدازه  گفـت: »البّتـه خواسـت و قـدرت خـدا چنیـن اسـت. همانـا   صعصعـه 

هب: 78/2 و 79 ]52/3 و 53[(
ّ

و حساب شده است.« )ُمروج الذ

کــه صعصعــه نامــه ای از علــی  78. از ابراهیــم بــن عقیــل بصــری نقــل شــده در روزی 

گفــت:  یــه  یــه بودنــد، معاو یــه آورده بــود و شــماری از سرشناســان نیــز  نــزد معاو بــرای معاو

یــم؛ پــس هــر چــه از مــال خــدا برگیــرم، از آِن مــن اســت  »زمیــن از آِن خــدا اســت و مــن خلیفــۀ او

گذارم، برایم روا باشد.« صعصعه پاسخ داد: و هر چه را وا
گنــاه  ای معاویــه! نفــس تــو از روی نادانــی بــه چیــزی ناشــدنی تــو را آرزومنــد ســاخته؛ پــس بــه 

آلــوده مشــو!

یـه گفـت: »ای صعصعـه! سـخن گفتـن آموختـه ای!« صعصعه پاسـخ داد: »دانش  معاو

»چقـدر  گفـت:  یـه  معاو می ماَنـد.«  نادانـی  در  نیامـوزد،  کـه  هـر  و  آیـد  دسـت  بـه  آموختـن  بـا 

گفت: »این به دسـت تو نیسـت؛  کارت را به تو بچشـانم!« پاسـخ  کیفر سـخت  که  نیازمندی 

گفـت:  یـه  کسـی فرارسـد، آن را پـس نینـدازد.« معاو کـه هـرگاه مـرگ  بلکـه بـه دسـت آن اسـت 

»چـه کسـی میـان مـن و تـو مانـع می شـود؟« پاسـخ داد: »همان که میـان انسـان و قلبش حائل 

یه گفت: »اندرونت برای سـخن گشـاده گشـته؛ همچنان که شـکم شـتر برای  می شـود.« معاو

کـه ]مـال  کـه سـیری نمی پذیـرد و آن  جـو!« صعصعـه پاسـخ داد: »شـکم کسـی گشـاده گشـته 

هـب: 79/2 ]53/3[؛ جمهرة 
ّ

دنیـا را[ گردنیـاورد ]= رسـول خـدا؟ص؟[ بـر او نفرین نمـود.« )ُمروج الذ

خطـب العـرب: 257/1 ]445/1[(

گفـت: »بـا دنیـا سـازش نمـود؛  یـه پرسـیدند.  79. از صعصعـة بـن صوحـان در بـارۀ معاو

یخـت. و آخـرت ]خـود[ را تبـاه سـاخت؛ پس دورش افکْند. و با کسـانی  پـس آن را بـه گـردن آو

کـه  ایشـان را ]از مـال دنیـا[ خورانیـد و از ]سـتم[ خویـش  مصاحبـت و همنشـینی داشـت 

یخ مدینة دمشق: 424/6 ]90/24[( بیمشان داد.« )تار

80 . ابوالفـرج اصفهانـی )األغانـی: 18/3 ]123/3[( از احمـد بـن عبدالعزیـز جوهـری، از 

176/10
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یـه در روزگار  کـه معاو گـزارش نمـوده  یـه، از هیثـم بـن عـدی  عمـر بـن شـبه، از احمـد بـن معاو

کـه زنـان و کنیزانش ]همراه او [ بـه حج می رفتند.  گـزارد و 30 اسـتر داشـت  خالفتـش دو حـج 

کـه بـا دو جامـۀ سـپید در مسـجد الحـرام  کسـی را دیـد  گـزارد،  کـه حـج  در یکـی از ایـن دو بـار 

ی پیش تـر یهـودی  گفتنـد: »ُشـعبة بـن غریـض1.« و کیسـت؟«  نمـاز می گـزاْرد. پرسـید: »ایـن 

»دعـوت  گفـت:  و  رفـت  سـراغش  بـه  یـه  معاو پیام رسـان  فرسـتاد.  او  پـی  در  یـه  معاو بـود. 

اسـت؟«  درنگذشـته  پیش تـر  امیرالمؤمنیـن  »مگـر  گفـت:  گـوی!«  پاسـخ  را  امیرالمؤمنیـن 

گـوی!« یـه را پاسـخ  گفـت: »معاو پیام رسـان 

گفـت:  ی  یـه بـه و بـه نـام خلیفـه سـالم نـداد. معاو یـه آمـد و او را  نـزد معاو ی  آن گاه، و

کـه در تیمـاء2 بـود، چـه شـد؟« پاسـخ داد: »از درآمـدش بـر برهنـگان جامـه پوشـانده  »زمینـت 

گفـت: »آن را می فروشـی؟« پاسـخ  یـه  و باقیمانـده اش بـه همسـایگان رسـانده می شـود.« معاو

گر قبیله ام دچار تهیدسـتی و نیاز  گفت: »60000 دینار. و ا گفت: »چند؟« پاسـخ  داد: »آری.« 

ی پاسـخ داد: »هـال  گفـت: »گـران می گویـی.« و یـه  نشـده بـود، آن زمیـن را نمی فروختـم.« معاو

گـر ایـن زمیـن از آِن یکـی از یارانـت بـود، آن را بـه 600000 دینـار می خریـدی و پـروا نداشـتی!«  ا

یدی، شـعر پدرت را در رثای خویش  کـه در بارۀ زمینت بخل ورز کنـون  یـه گفـت: »آری؛ ا معاو

گفته اسـت: گفـت: »پـدرم  برایـم بخـوان!« 
کــه بــر مــردۀ مــن نوحــه و زاری می کننــد، نوحه گــران در ســتایش مــن  گاه  کاش می دانســتم آن 

گویند! چه 

گویند: از رحمت خدا دور نباشی؛ که با بشارت و سخاوت، بسی سختی ها را از ما زدودی؟ آیا 

که در زمســتان و هنگام وزیدن بادها، زیادۀ اموالم را به ادای حق پرداختم. من چنینم 

بی آنکــه  گردانــدم  بــاز  ]بــه صاحبانــش[  را  حــق  و  باشــم  ســتیزه گر  بی آنکــه  گرفتــم  را  حــق 

باشــم. کننــده  کمکــش 

کـه ابن َحَجـر )اإلصابـه: 43/2( آورده، درسـِت آن »سـعنه« اسـت. نیـز برخـی نامـش  1. در األغانـی چنیـن آمـده؛ اّمـا چنـان 
را »سـعیة بـن عریـض« آورده اند.

2. جایی میان حجاز و شام. ]بنگرید به: معجم البلدان: 67/2[�
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کارهــا را آســان می ســاختم  کارهــای ســخت فراخوانــده  می شــدم، ]بــا تدبیــر[ آن  و چــون بــرای 

و مــرا بــه رســتگاری و موفقیــت دعــا می کردنــد.«

یـه گفـت: »مـن به این شـعر سـزاوارتر از پدرت هسـتم.« پاسـخ داد: »هـم دروغ گفتی  معاو

یدنـم چـرا؟«  گفتنـم را می پذیـرم؛ اّمـا پسـتی ورز گفـت: »دروغ  یـه  یـدی.« معاو و هـم پسـتی ورز

پاسـخ گفـت: »زیـرا هـم در روزگار جاهلّیـت حـق در تـو مـرده بـود و هـم در دوران اسـالم. اّمـا در 

جاهلّیـت؛ بـا پیامبـر؟ص؟ و وحـی جنگیـدی و خداونـد نیرنگـت را بـه تـو بازگردانـد. و اّمـا در 

کـه آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه  اسـالم؛ راه خالفـت را بـر فرزنـدان رسـول خـدا؟ص؟  بسـتی. تـو را 

یـه گفـت: »ایـن پیرمـرد خرفـت گشـته؛ او  فرزنـد آزاد شـده هسـتی، بـه خالفـت چـه کار؟« معاو

گرفتنـد و بیرونـش راندنـد. کنیـد!« پـس دسـتش را  را بیـرون 

گـزارش را ابن َحَجـر )اإلصابـه: 43/2( بـه گونـۀ کوتـاه شـده و از طریـق دیگـر، از عبداهلل  ایـن 

یه!  گفت: ›من خرفت نشـده ام. ای معاو که در آن، افزوده شـده اسـت: »آن مرد  بن زبیر آورده 

کـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ نشسـته بودیـم و علـی  تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم؛ آیـا بـه یـاد نـداری 

بـا  کـه را  کنـد هـر  ی نمـود و فرمود:“خداونـد لعنـت  آمـد و پیامبـر؟ص؟ ]بـا مهربانـی[ بـه او رو

یـه سـخنش را بریـد و از  کـه دشـمن تـو باشـد!”‹ پـس معاو تـو بجنگـد؛ و دشـمنی ورزد بـا هـر 

گفـت.« مطلبـی دیگـر بـا او سـخن 





معاویه در ترازوی داوری

بـه هسـتی حـق سـوگند حّتـی یکـی از ایـن گواهی هـا برای در هم شکسـتن شـأن این مرد 

کفایـت نمایـد؛ چـه رسـد بـه همـۀ آن هـا! ایـن  و فروآوردنـش بـه پسـت ترین سـطح ]و جایـگاه[ 

همـۀ  کـه  صحابـه ای  گشـته؛  صـادر  برجستگانشـان  و  صحابـه  سـروران  سـوی  از  گواهی هـا 

کـی  پا و  پرهیـزگاری  در  کـه  اینـان  بـه  رسـد  چـه  هسـتند،  عـادل  سـّنت  اهـل  نظـر  در   ایشـان 

و نزاهتشـان از لغزش هـای بـزرگ گفتـاری و رفتاری تردید نیسـت، به ویـژه آن که امام معصوم 

کـی طهارت  کـه بـه زبـان قـرآن حکیـم، از هـر ناپا نیـز در میانشـان اسـت؛ همـان خلیفـۀ بـر حـق 

یافتـه و هـر جـای گـردد، حـق نیـز بـا او بگـردد و همـواره همـراه قرآن اسـت و قـرآن نیز بـا او همراه 

کنـارۀ حـوض ]کوثـر[ درآینـد. بنگریـد بـه:  کـه بـر  گاه  اسـت و ایـن دو از هـم جـدا نمی شـوند تـا آن 

کـه  ک؟ص؟ جـای دارد  گواهی هـا، سـخنان پیامبـر پـا کتـاب ]251/3[. پیـش از همـۀ ایـن  همیـن 

در بارۀ این فرد روایت نمودیم.

گفتارشــان را بی هیــچ  کــه  گواهی هــای راســت از پیشــینیان شایســته  بــر اســاس ایــن 

کــه بصیرتــی نــدارد تــا هدایتش کند   تغییــر یــا تصــّرف آوردیــم، بــر ایــن مــرد حکــم و داوری شــده 

ی پاســخش  کنــد؛ هــوای نفــس او را فراخوانــده و و و پیشــوایی نــدارد تــا راهنمایــی و ارشــادش 

ی نمــوده؛ آن چــه از گمراهی هــا آورده،  کــرده و او از آن پیــرو گفتــه اســت؛ گمراهــی راهبــری اش 

کافرش آورده بودند؛ فرجامش به ســوی  که خاندان مشــرک  در شــباهت دور از چیزی نیســت 

گداختــه و جایگاهــش دوزخ اســت؛ لعنــت شــده ای اســت فرزنــد لعنــت شــده؛ فاســق   آتــش 

و بــدکاری اســت فرزنــد فاســق و بــدکار؛ منافقــی اســت فرزنــد منافــق؛ آزاد شــده ای اســت 
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کــه  فرزنــد آزاد شــدۀ پــس از فتــح مکــه؛ بتــی اســت فرزنــد بــت؛ خشــک و خشــنی اســت منافــق 

کــه در  دلــش در پوشــیدگی و حجــاب هدایــت و عقلــش انــدک اســت؛ بزدلــی اســت فرومایــه 

گرایش هــای  گمراهــی ســرگردان اســت؛ ســخت پایبنــد هواهــا  و  گام برمــی دارد و در  نابینایــی 

آن  پــی حکــم  در  و  نبــود  قــرآن  اهــل  اســت؛  ی شــده  پیــرو و سرگشــتگی های  بدعت آمیــز 

ــّر  ــش او را درون ش ــپارد؛ نْفس ــر راه می س کف ــرارگاه  ــکاری و ق یان ــد ز ــوی مقص ــه س ــت؛ ب نمی رف

ک درون نمــوده و راه هــای همــوار را بــر  گمراهــی فروبــرده و بــه آبشــخورهای هــال انداختــه و بــه 

ی ناهمــوار ســاخته اســت. و

کـه مـردم را خـوار و حقیـر شـمرده و حـق را نشـناخته؛ فاسـق و بـدکاری  ی همـان اسـت  و

بـا  خردمنـدان  و  ک  عیبنـا همنشـینی اش  بـا  بزرگـواران  و  شـده  یـده  در پـرده اش  کـه  اسـت 

ک  کـه پیشـوای هـال گمـراه  مصاحبتـش سـبک شـوند؛ فرزنـد هنـد اسـت؛ دروغگویـی اسـت 

یـده؛ مـرد  اسـت و دشـمن پیامبـر؛ پیوسـته بـا خـدا و سـّنت و قـرآن و مسـلمانان دشـمنی ورز

بدعت هـا و سـنت های نوپدیـد ]و بدعت آمیـز[ اسـت؛ از شـر و بالهایـش پرهیـز می شـده و از 

شـیطان  همچـون  َمثلـش  فاسـق؛  اسـت  ناروزنـی  و  پیمان شـکن  می ترسـیدند؛  اسـالم  بـر  او 

کـه از پیـش و پشـت و راسـت و چـپ انسـان بـر او درآیـد؛ خداونـد برایـش پیشـینه ای در  اسـت 

کتـاب  کـه  کـه در مسـلمانی صـادق باشـند، قـرار نـداده؛ سـتمگری اسـت  دیـن و پیشـینیانی 

کـودکان بدتریـن بـود و در مـردان نیـز بدتریـن؛ پنـاه منافقـان بـود؛  خـدا را پشـت سـر افکنـده؛ در 

گشـت؛ نـه ایمانـش پیشـینه داشـت و نـه  کـراه در اسـالم درآمـد و بـه اختیـار از آن بیـرون  بـه ا

نفاقـش تازگـی؛ بـا خـدا و رسـولش در جنـگ بـود و از احـزاب مشـرکان بـه شـمار می رفـت؛ بـا 

یـد؛ بیـش از همـگان بـه باطل سـخن می گفت و از  خـدا و پیامبـرش و مؤمنـان دشـمنی می ورز

نـه  کـه  بـود لعـن شـده  گمراهـی  بـود؛  از همـه دورتـر  بـا رسـول خـدا  گمراه تـر و پیونـدش  همـه 

فضیلـِت شـناخته شـده ای در دیـن داشـت و نـه اثـر سـتوده ای در اسـالم؛ بـا خـدا و رسـولش 

گشـت؛ پـس چـون  را پشـتیبان  رانـد و مشـرکان  بـر مسـلمانان سـتم  و  نبـرد نمـود  و  دشـمنی 

ی نزد رسـول خدا آمد و اسـالم  خداونـد خواسـت دینـش را چیـره و رسـولش را پیـروز گرداَنـد، و
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کـرد و نه به رغبت؛ هنگامی که رسـول خدا وفات  آورد، اّمـا بـه خـدا سـوگند! ایـن کار را از بیـم 

کـه نـور خـدا را  ی بـه دشـمنی بـا مسـلمانان و دوسـتی بـا بزهـکاران شـناخته شـده بـود  نمـود، و

خامـوش می کـرد و دشـمنان او را پشـتیبان بـود؛ مـردم خشـن ]شـام[ را بـه گمراهـی کشـید و در 

آتش دوزخ افکْند و برایشان ننگ بر جای نهاد؛ و در روزگار مسلمانی اش نیکوتر و پرهیزکارتر 

و ره یافته تر و درستکارتر از روزگار شرک و بت پرستی اش نبود.

ایـن اسـت معاویـه در نظـر مـردان دیـن راسـت و درسـت و نیـکان راسـت گو؛ ایـن اسـت 

ک باری هایـش نقـل شـده، همیـن  صفحـه ای از تاریـخ سـیاهش؛ و آن چـه از شـّر و بالهـا و هال

کید می کند و به تنهایی دلیلی است استوار برای فروافتادنش از جایگاه  گرانقدر را تأ سخنان 

صالحـان؛ و ایـن چیـزی نیسـت جـز نتیجـۀ سـبک شـمردن امـر و نهـی خـدا و چشم پوشـی از 

قانون های دین و احکام اسـالم و دوری جسـتن از سـّنت خداوند و تجاوز و دور و جدا افتادن 

کـه از مرزهـای خـدا فراتـر رود، چنیـن کسـان سـتمکارند�« ]بقـره/229[ از حـدود وی: »و هـر 

یه را یاد می کنیم: کنون پاره ای از رفتارهای معاو ا

1. معاویه و شراب نوشی
1. احمد، پیشـوای حنبلیان، )المسـند: 347/5 ]476/6[( از طریق عبداهلل بن ُبَرْیده آورده 

 اسـت: »مـن و پـدرم نـزد معاویـه درآمدیـم و مـا را بـر فـرش نشـانید. سـپس برایمـان غـذا آوردنـد 

و خوردیم. سـپس برایمان شـراب آوردند و معاویه نوشـید و به دسـت پدرم داد. من از هنگامی 

گفـت: ›تـو زیباتریـن  کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را حـرام فرمـود، شـراب ننوشـیدم. سـپس معاویـه 

تـی 
ّ

جـوان قریـش و خوش دهان تریـن ]و خوش سـخن ترین[ آنـان بـودی و مـن بـرای هیـچ چیـز لذ

کـه بـا مـن  کـه در جوانـی نمی یافتـم _ غیـر از شـیر  یـا انسـانی خوش سـخن  نمی یابـم همان گونـه 

سـخن گویـد _ .‹«

یـخ مدینـة دمشـق: 211/7 ]197/26 و 198[( از طریـق عمیـر1 بـن ِرفاعـه آورده  کر )تار 2. ابن عسـا

کر و نیز مختصر آن، عبید آمده است.)غ.( 1. در چاپ تصحیحی تاریخ ابن عسا
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کـه روزی در شـام، قطـاری از شـتران بـا بـار شـراب از کنار ُعبادة1 بن صامت گذشـت. پرسـید: 

بـرای  کـه  »نـه؛ بلکـه شـراب اسـت  گفتنـد:  یتـون اسـت؟«  ز آیـا روغـن  »بـار این هـا چیسـت؟ 

کاردی بـزرگ از بـازار برگرفـت و بـه سـوی آن قطـار شـتران رفـت  فـروش بـه فالنـی می برنـد.« پـس 

کـه برایـش شـراب  کـس  یـد. ابوهریـره در آن هنـگام در شـام بـود. آن  کـه یافـت، در و هـر َمشـکی 

می بردنـد، بـه ابوهریـره پیغـام فرسـتاد: »آیـا بـرادرت ُعبـاده را از مـا بازنمـی داری؟ روزهـا بـه بـازار 

کاری  می آیـد و سـرمایۀ بازرگانـی ذّمیـان را تبـاه می سـازد و شـب ها نیـز در مسـجد می نشـیند و 

گفتـن از مـا نـدارد. پـس بـرادرت را از مـا بـازدار!« جـز دشـنام دادن و بـردن آبـرو یـا عیـب 

یــه  گفــت: »ای ُعبــاده! تــو را بــا معاو ابوهریــره بــه راه افتــاد و بــه ســراغ ُعبــاده رفــت و بــه او 

کــه در  گروهــی بودنــد  کــه خداونــد فرمایــد: ›آن هــا  گــذار؛  کار اســت؟ او را بــا بــار ] گنــاه[ش وا چــه 

ی  کردنــد و شــما راســت آنچــه فراهــم آورده باشــید�‹ ]بقــره/134[« و گذشــتند؛ ایشــان راســت آنچــه فراهــم 

کــه مــا بــا رســول خــدا؟ص؟ بیعــت نمودیــم، تــو بــا مــا نبــودی.  گاه  پاســخ داد: »ای ابوهریــره! آن 

ی ســخن  کــه هــم در حــال نشــاط و هــم هنــگام سســت حالی از و ی پیمــان بســتیم  بــا و

کنیــم و امــر بــه معــروف و نهــی از  گشاده دســتی و تنگدســتی انفــاق  شــنویم و فرمــان بریــم و در 

کــس نهراســیم و چــون در یثــرب  گوییــم و از ســرزنش هیــچ  منکــر نماییــم و در راه خــدا ســخن 

 بــر مــا درآیــد، یــاری اش نماییــم و همچــون جــان و همســر و خانــوادۀ خودمــان از او دفــاع 

کــه بــا رســول خــدا؟ص؟ بســتیم؛  و حمایــت نماییــم تــا بهشــت از آِن مــا باشــد. ایــن بیعتــی بــود 

ــا رســول خــدا؟ص؟ پایبنــد  ــه بیعتــش ب کــه ب یــان او اســت و هــر  ــه ز کــه بیعــت شــکند، ب  و هــر 

کــرده ]= بهشــت[، وفــا  باشــد، خداونــد بــه آن چــه آن فــرد بــا پیامبــرش بــر ســر آن بیعــت 

فرماید.« پس ابوهریره هیچ پاسخی به او نداد.

گـزارش  بـن قیـس  از طریـق عمـرو  یـخ مدینـة دمشـق: 213/7 ]200/26[(  )تار کر  3. ابن عسـا

کـرد تـا در  کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ بیعـت  یـان و نیـز از بیعـت کننـدگان بیعـت عقبـه و یکـی از برگزیـدگان انصـار بـود  1. از بدر
راه خـدا از سـرزنش هیـچ کـس نهراسـد. بنگریـد بـه: الّسـنن الکبـری تألیف بیهقـی: 277/5�
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یـش را بـه  یـه در طرطـوس1 رفـت و پشـتش را بـه آن حجـره و رو کـه ُعبـاده بـه سـرای معاو کـرده 

کـس  کـه در راه خـدا از سـرزنش هیـچ  کـردم  گفـت: »بـا رسـول خـدا؟ص؟ بیعـت  مـردم نمـود و 

کـرده ] کـه مقـداری بـار شـراب  کـه مقـداد بـن اسـود دیـروز االغـی را در زنجیـر  نهراسـم. هـال 

ی گویـد: در ایـن هنـگام، قـدری بـار شـتر بـه آن جا رسـید و مردم به سـوی  داشـته[ اسـت.« راو

آن گردن کشـیدند و ُعباده ادامه داد: »ای مردم! هال که این شـتران بارشـان شـراب اسـت. به 

کـه از آن هیـچ چیـز به شـما بدهـد و شـما را نیز  خـدا سـوگند! صاحـب ایـن حجـره حـق نـدارد 

گـر تیـری پهـن و بلنـد در پهلـوی  کـه از او چیـزی از آن بـار شـتران بخواهیـد، حّتـی ا روا نیسـت 

کـه در دسـتش سـیخکی بـود. بـا آن  یکـی از شـما فرورفتـه باشـد!«2 پـس مـردی نـزد مقـداد آمـد 

یـه! ایـن االغ تـو اسـت. با آن هر چه  کـه می گفـت: »ای معاو االغ را رانـد و پیـش آورد، در حالـی 

کـه آن االغ را بـه حجـره درون سـاخت. کـن!« تـا آن  خواهـی، 

یه او  یـه درآمـد. معاو 4. عبـداهلل3 بـن حـارث بـن امّیـة بـن عبدشـمس بـا گروهـی نـزد معاو

یه به او گفـت: »از تو چه  کـه زانوانش به سـر او رسـید. پـس معاو کـرد  را چنـدان بـه خـود نزدیـک 

یـه  مانـده اسـت؟« پاسـخ داد: »بـه خـدا سـوگند! همـۀ نیـک و بـدم از میـان رفتـه اسـت.« معاو

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! نیـِک انـدک رفتـه و بـِد بسـیار مانـده اسـت. برخـورد تـو بـا مـا  ی  بـه و

کنـی، سرزنشـت  گـر بـدی  کنـی، تـو را نمی سـتایم؛ و ا گـر نیکـی  چگونـه اسـت؟« پاسـخ داد: »ا

یـدی.« پاسـخ داد: »کـی بـا تـو  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! بـا مـن انصـاف نورز یـه  نمایـم.« معاو

نـه  تـو دیـه دادم و  بـه  نـه  بـرادرت حنظلـه را شـکافتم و  بـه خـدا سـوگند! سـِر  انصـاف ورزم؟ 

گویم: که  قصاص شدم. من همانم 

ای صخر بن حرب! تو را سرور نمی شمریم. پس بر دیگران سروری کن؛ که تو را سروری نشاید!

1. شـهری در سـاحل دریای شـام ]= مدیترانه[ که واپسـین ناحیۀ دمشـق از شـهرهای سـاحلی و نخسـتین منطقۀ مربوط به 
ِحْمـص اسـت. ]بنگرید به: معجم البلـدان: 270/1[�

کسی حق ندارد حّتی برای فرونشاندن درد شدیدش شراب بنوشد.)م.( که  2. شاید اشاره به این است 

کهنسـال بود، اسـالم آورد و از آن پس تا روزگار خالفت معاویه نیز زنده بود. بنگرید به: اإلصابه:  که پیرمردی  3. در حالی 
�291/2
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گویی: که  و تو همانی 
که بار پیکرم را بر نزدیکانم افکندم و دیگر یاری برایم نمانده است. آن قدر باده نوشیدم 

ک نرم نیابم.« و چون مست شوم، بالشی جز خا

یـه نیـز در حالی کـه می خندید،  یـه َجسـت و بـا دسـتش بـه او مـی زد. معاو سـپس بـر معاو

کنار می کشـید. خـودش را 

ابن َحَجـر  و  آورده   )]312/27[  346/7 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا را  گـزارش  ایـن 

کـه عبداهلل بن  گـزارش کرده  )اإلصابـه: 291/2( گفتـه اسـت: »کوکبـی از طریـق عبسـة1 بـن عمـرو 

یـه بـه او گفـت: ›از تـو چـه مانـده اسـت؟‹ پاسـخ داد: ›به خدا  یـه درآمـد و معاو حـارث بـر معاو

سـوگند! نیـک و بـدم از میـان رفتـه اسـت.‹ ... .« سـپس همـان ماجـرا را آورده اسـت.

و  ابن قانــع  و  )المســند(  ابن ســفیان  و   )]419/34[ دمشــق  مدینــة  یــخ  )تار کر  ابن عســا  .5

کــه عبدالّرحمــان بــن ســهل  کرده انــد  گــزارش  کعــب قرظــی  ابن َمْنــده از طریــق محّمــد بــن 

یــه امیــر شــام بــود. پــس بارهایــی  ْنصــاری در روزگار عثمــان بــه جنــگ رفــت و در آن حــال، معاو
َ
أ

کنــار عبدالّرحمــان گذاشــتند. وی برخاســت  یــه بــود، از  کــه از آِن معاو از مشــک های شــراب را 

گالویــز شــدند و ایــن  یــد. غالمــان بــا وی  و بــه ســوی آن رفــت و بــا نیــزه اش همــۀ مشــک ها را در

کــه پیــر شــده و عقلــش تبــاه گشــته اســت.«  یــد؛  یــه رســید. او گفــت: »وی را واگذار خبــر بــه معاو

گفــت: »نــه؛ بــه خــدا ســوگند!2 عقلــم تبــاه نگشــته؛ بلکــه رســول خــدا؟ص؟ ما را نهــی فرمــود از این 

ــده  ــر زن گ ــه خــدا ســوگند می خــورم! ا کــه شــراب را در شــکم ها و َمشــک هامان درون ســازیم. ب

کــه از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم، می کنــد، شــکمش را  کار را  یــه آن  کــه معاو باشــم و ببینــم 

می درم یا در این راه می میرم!«

 192/6( الّتهذیـب  تهذیـب  در  را  آن  و  آورده  را  گـزارش  همیـن   )401/2 )اإلصابـه:  ابن َحَجـر 

1. در اإلصابه چنین آمده؛ اّما در چاپ تحقیقی تاریخ دمشق، عنبسه است.)غ.(

گوید.«)غ.( 2. در مختصر تاریخ دمشق چنین است؛ اّما در اإلصابه آمده است:»به خدا سوگند! دروغ 
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کـرده اسـت. نیـز خالصـه اش را ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 401/2  کوتـاه حکایـت  گونـۀ  ]173/6[( بـه 

ْسـد الغابـه: 299/3 ]458/3[( بـا همـان عبـارت تـا 
ُ
 ]قسـمت سـوم/836[( یـاد نمـوده و ابن اثیـر )أ

کـرده و گفتـه اسـت: »آن را هـر سـه تـن بـا ذکـر سـند روایـت  یم.« یـاد  »و َمشـک هامان درون سـاز

کرده انـد.« و مقصـودش ابن َمْنـده و ابونعیـم و ابوعمـر اسـت.

کـه زنجیـرۀ پـرده دری بـا شراب نوشـی را  کننـد  گمـان  گویـد: شـاید برخـی از مـردم  امینـی 

گـر پـدر و مـادری صالـح  کـه ا یـه آغـاز نمـود. البّتـه وجـدان آزاد حکـم می کنـد  یزیـد بـن معاو

باشـند و خانـۀ آنـان بـا شایسـتگی و دیانـت اسـتوار شـده و از باده خـواری و فسـق و بـدکاری 

کـه فرزنـدی پـرده در همچـون یزیـد سـرکش، آن متخّصـص در همـۀ  تهـی باشـد، امـکان نـدارد 

مـا  بـه  اخبـار  و  گزارش هـا  نباشـد،  نیـز  حکـم  ایـن  گـر  ا اّمـا  بزاینـد.  را  فسـاد،  و  تباهـی  فنـون 

کارهـای  کـه بـدکاری و  گسـتاخش بـوده  کـه ایـن رسـوایی میراثـی از پـدر بی پـروا و  می آموزنـد 

گاه بـر االغش، شـراب را پیش  گاه بـا قطـار شـتران و  بس زشـت را میـان مؤمنـان رواج مـی داد و 

چشـم همـگان و در حضـور مسـلمانان، بـه شـهر خویـش مـی آوْرد و میـان دینـداران تقسـیم 

می کـرد و بـا ایـن حـال، می خواسـت کسـی از او انتقـاد نکنـد و از کارش ایـراد و عیب نگیرند. 

کـه از شـمارش و انـدازه بیـرون اسـت! پـس او و فرزنـدش در  کارهـا  گونـه  چـه بسـیار از ایـن 

گسـتاخی یکسـان بودند و همین او را نزد صالحان اّمت فرومرتبه  باده نوشـی و زشـت کاری و 

کرامت و ارزشی نمی شمردند؛  که برایش احترام و  ساخت و از چشمشان انداخت؛ چندان 

تـا آن جـا کـه چـون خالفـت یافـت، بـر منبـر رفـت و در خطبـه اش بـرای مـردم، پس از یـاد کردن 

از ابوبکـر و عمـر و عثمـان، گفـت: »مـن بـه والیت دسـت یافتـم و راه عثمـان را  در پیش گرفتم 

کـه عثمـان بـا گوشـت و خونـم در آمیخـت. پـس عثمـان که پیـش از من بـود، بهتر از من  تـا آن 

کـه مـن بـرای  کـه پـس از مـن آیـد. ای مـردم! جـز ایـن نیسـت  اسـت و مـن بهتـر از کسـی هسـتم 

شما سپر هستم.«

گـر ایـن سـپر آتـش گیـرد، چـه می شـود؟« پاسـخ  ُعبـادة بـن صامـت برخاسـت و گفـت: »ا
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یه فرمان  داد: »آن گاه، آتـش بـه تـو خواهـد رسـید.« ُعباده گفـت: »من از همین گریزانـم.« معاو

گفـت: »آیـا  ی بـا دهانـش صدایـی ماننـد بـاد دادن بـرآورد و سـپس  کننـد. و داد او را دسـتگیر 

کـه بـدان فراخوانـده شـدیم، چگونـه بـود؟ پیامبـر از مـا بیعت خواسـت  می دانـی آن دو بیعـت 

گفتـی: ›ای رسـول  کـس نهراسـیم. تـو  کـه زنـا و دزدی نکنیـم و در راه خـدا از سـرزنش هیـچ 

خـدا! مـرا از ایـن یـک کار معـاف دار!‹ اّمـا مـن بر همین شـرط با رسـول خـدا؟ص؟ بیعت کردم. 

یـخ  کـه در راه خداونـد؟زع؟ از تـو بترسـم.« )تار کوچک تـر از آنـی  یـه! در چشـم مـن  اّمـا تـو ای معاو

کر: 213/7 ]199/26 و 200[( مدینـة دمشـق ابن عسـا

گفـت:  ی  و بـه  ُعبـاده  شـد.  یـادآور  را  طاعـون  از  گریختـن  خویـش،  خطبـۀ  در  یـه  معاو

کـه گفـت: »بـا تـو  ی خواهـد آمـد  »مـادرت هنـد از تـو داناتـر اسـت.«1 نیـز ایـن سـخن ُعبـاده بـا و

ک مالیـده  یـه بـه خـا کـرد.« و نیـز گفـت: »هرچنـد بینـی معاو در یـک سـرزمین زندگـی نخواهـم 

کـرد. برایـم اهّمّیـت نـدارد که حتی  شـود، آن چـه را از رسـول خـدا شـنیده ایم، روایـت خواهیـم 

یـه  ی نباشـم ]و از او جـدا شـوم[.«2 نیـز ابـودرداء بـه معاو یـک در سـپاهش همـراه و در شـبی تار

کـه تـو باشـی، همراهـت زندگـی نکنـم.« گفـت: »در سـرزمینی 

که او به عثمان در  در پی همین ستیز و رویارویی و فاش ساختن عیب های معاویه بود 

مدینه نوشت: »همانا ُعباده شام و مردمش را از من دل چرکین ساخته؛ پس یا او را به سوی خود 

بازخوان و یا من شام را در اختیارش وامی گذارم!« عثمان به وی نوشت تا ُعباده را حرکت دهد 

که وی به  و او را به خانه اش در مدینه بازگرداَند. پس معاویه او را به مدینه فرستاد. هنگامی 

که  که در آن، تنها یک مرد از اصحاب پیشگام یا تابعین  مدینه درآمد، به خانۀ عثمان رفت 

کنار خانه  که  گاه به وی برخورد  اصحاب را بسیار دیده بود، حضور داشت. پس عثمان نا

نشسته بود. به او روی نمود و گفت: »ای ُعباده! مشکل ما با تو  بر سر چیست؟« ُعباده در برابر 

که فرمود: ›به زودی مردانی  گفت: »همانا از رسول خدا ابوالقاسم؟ص؟ شنیدم  مردم ایستاد و 

کرده اند. کر و َطَبرانی آن را با ذکر سند روایت  که در تاریخ مدینة دمشق )210/7 ]195/26[( آمده، ابن عسا 1. چنان 

2. یعنی حاضرم خطر ناامنی جدا شدن از سپاه در نیمه شب را به جان بخرم و از تو جدا شوم. )ن.( 
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عهده دار کار شما خواهند شد که آن چه را منکر و زشت می شمرید، برای شما معروف و نیکو 

جلوه می دهند و آن چه را معروف و نیکو می دانید، برایتان منکر و زشت می نمایانند. پس از 

عصیانگر فرمان نباید ُبرد. مبادا از راه پروردگارتان بیرون روید!‹ سوگند به آن که جان ُعباده به 

در  کلمه ای  حّتی  عثمان  پس  است.«  همانان  از  معاویه _  یعنی:   _ فالنی  است!  او  دست 

پاسخش نگفت. )مسند احمد: 325/5 ]444/6[؛ تاریخ مدینة دمشق: 212/7 ]198/26[(

کـه بـاده می نوشـید و  ی نمـود  ک بـار، از پـدرش ابوسـفیان پیـرو کار هال یـه در ایـن  معاو

گناهـان و آفت هایـش بـود. در سـخن ابومریـم سـلولی، باده فـروش  باده نوشـی از آشـکارترین 

یاد  طائف، آمده اسـت: »ابوسـفیان نزد من آمد و باده نوشـید و مسـت شـد و با سـمّیه، مادِر ز

یاد بـه خانوادۀ ابوسـفیان از جانب  بـن ابیـه، زنـا نمـود.« ایـن سـخن در بخـش »ملحق نمودن ز

یـه« خواهـد آمد. معاو

یـه دّکان شـراب و دّکـۀ فسـق و بـدکاری و سـرای  پـس از همـان روز نخسـت، خانـۀ معاو

کنان ایـن خانـه بـود و انذارهـای  فحشـا و زشـت رفتاری بـوده و شراب نوشـی نشـانۀ بـارز سـا

پیامبـر نیـز آنـان را سـود نبخشـید و ایشـان از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ دور و بیگانـه بودنـد؛ 

و بلکـه خـود آنـان سـزاوار همیـن بیـان بودنـد: »شـراب و نوشـنده و سـاقی و فروشـنده و خریدار 

کننـدۀ بهایـش، همگـی  کننـده و عصاره گیـر و سـازنده و مصـرف  یافـت  کننـده و در و حمـل 
گشـته اند.«1 لعـن 

نیز از این سـخن رسـول خدا؟ص؟ : »باده نوش همچون بت پرسـت اسـت.« و در عبارت 
دیگر: »باده گسار همچون بت پرست است.«2

]589/3[(؛   167/1( الِترِمـذی  سـنن  ]1122/2[(؛   174/2( ابن ماجـه  سـنن  ]326/3[(؛   161/2( ابـی داوود  سـنن   .1
کـم )144/4 و 145 ]161/4[(؛ و نیـز مسـند احمـد )71/2 ]184/2[(؛ ابن ابی شـیبه  المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
یـه؛ مسـند البـّزار ]39/5[؛ ابن حّبان ]اإلحسـان فی تقریب صحیـح ابن حّبان: 179/12[  ]المصنـف: 447/6[؛ ابن راُهَو

کـرده اسـت. بنگریـد بـه: نصـب الّرایـه تألیـف زیلعـی: 263/4� روایـت 

ـــان ]اإلحســـان فـــی تقریـــب صحیـــح  کرده انـــد: ســـنن ابن ماجـــه ]1120/2[؛ ابن حّب ـــا ذکـــر ســـند روایـــت  کســـان ب 2. آن را ایـــن 
ابن حّبـــان: 167/12[؛ بـــّزار؛ و جـــز ایشـــان. بنگریـــد بـــه: الّترغیـــب و الّترهیـــب: 104/3 ]255/3[؛ نصـــب الّرایـــه: 298/4�
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نیـز از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟: »خداونـد _ تبـارک و تعالـی _ بهشـت را بر سـه تن حـرام کرده 
که پلیدکاری را برای خانواده اش می پذیرد.«1 اسـت: باده گسـار، بدرفتار با پدر و مادر، َقلَتبانی 

نیـز از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟: »سـه تـن هرگـز بـه بهشـت درون نشـوند: َقلَتبـان، زِن 
باده گسـار.«2 مردنمـا، 

که باده نوشد، نور ایمان از درونش بیرون رود.« نیز از این سخن رسول خدا؟ص؟ : »هر 

گداختـۀ دوزخ  کـه بـاده نوشـد، خداونـد از آب  نیـز از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

بـه او بنوشـاَند!«

کـه باده نـوش را از خمیره و  نیـز از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »خـدای را پیمانـی اسـت 

مایۀ فسـاد و تباهی عقل بنوشـاَند.« پرسـیدند: »ای رسـول خدا! خمیره و مایۀ فسـاد و تباهی 

عقـل چیسـت؟« فرمـود: »عرق دوزخیان اسـت.« یا: »عصـارۀ دوزخیان.«

کـه جرعـه ای شـراب نوشـد، خداونـد تـا سـه روز  نیـز از ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

کـه جامـی  ی قبـول نمایـد؛ و هـر  کـه عـذاب را از خـود دور کنـد و نـه غرامتـی از و نـه از او پذیـرد 

کـه خداونـد باده گسـار را از  از شـراب نوشـد، خداونـد تـا 40 روز نمـازش را نپذیـرد. سـزا اسـت 

جـوی خبـال بنوشـاَند!« پرسـیدند: »ای رسـول خـدا! جـوی خبال چیسـت؟« فرمـود: »چرکابۀ 

تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]248/3-267؛   110  -101/3 الّترهیـب:  و  الّترغیـب  بـه:  بنگریـد  دوزخیـان.« 

نسـائی: 186/4؛ المعجـم األوسـط َطَبرانـی: 226/1[�

یـه و پـدر و فرزنـدش  کـه معاو احادیـث فـراوان دیگـر نیـز در بیم دهـی از ایـن مایـۀ پلیـدی 

می نوشـیدند، رسـیده اسـت.

کـم  کرده انـد: مسـند احمـد ]181/2[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 42/2[؛ بـّزار؛ حا کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  1. آن را ایـن 
 104/3 الّترهیـب:  و  الّترغیـب  بـه:  بنگریـد  آن.  شـمردن  صحیـح  ضمـن   ]163/4 الّصحیحیـن:  علـی  ]المسـتدرک 

�]256/3[

کرده انـد: َطَبرانـی ]المعجـم األوسـط: 220/3[؛ ابن منـذر )الّترغیـب و الّترهیـب:  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  2. آن را ایـن 
کـه خدشـه و نقـدی بـر وی وارد باشـد.« کسـی را نمی شناسـم  گویـد: »در میـان راویانـش  104/3 ]257/3[(. وی 
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2. معاویه ربا می خورد!

یـه؟ضر؟ جامـی  کـه معاو 1. مالـک و نسـائی و جـز آن دو از طریـق عطـاء بـن یسـار آورده انـد 

گفـت: »از رسـول  ی  یـن یـا سـیمین را بـه بهایـی بیـش از وزنـش فروخـت. ابـودرداء؟ضر؟ بـه و زّر

کاری را نهـی می نمـود و تنهـا فـروش ِمثـل بـه ِمثـل را اجـازه داد.«  کـه چنیـن  خـدا؟ص؟ شـنیدم 

در  مـرا  کسـی  »چـه  گفـت:  ابـودرداء؟ضر؟  نمی بینـم.«  کـی  با کار  ایـن  در  »مـن  گفـت:  یـه  معاو

یـه یـاری می رسـاَند و حّقـم را از او می سـتاَند؟ مـن بـه او از سـخن رسـول خـدا؟ص؟  برابـر معاو

کـه تـو باشـی، دیگـر سـکونت  خبـر می دهـم و او بـا مـن از رأی خـودش می گویـد! در سـرزمینی 

ی  کـرد.« سـپس ابـودرداء؟ضر؟ نـزد عمـر  بـن خّطـاب؟ضر؟ درآمـد و ایـن ماجـرا را بـا و نخواهـم 

یـه نوشـت: »آن را جـز به شـیوۀ معاملۀ ِمثل با ِمثل یـا وزن به وزن نفروش!« گفـت. عمـر بـه معاو

بنگریـد بـه: موّطـأ مالـک: 59/2 ]634/2[؛ اختالف الحدیث شـافعی _ در حاشـیۀ کتـاب األّم: 23/7 

]ص480[ _ ؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف نسـائی: 279/7 ]30/4[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 280/5�

کـه  کرده انـد: »در نبـردی شـرکت جسـتیم  2. مسـلم و جـز او از طریـق ابواشـعث روایـت 

یـه فرمانـده بـود. پـس به غنیمت های بسـیار دسـت یافتیم که در میـان آن ها ظرف هایی  معاو

یـه بـه مـردی دسـتور داد تـا آن ظرف هـا را بـرای پرداخـت حقـوق مـردم  نقـره ای نیـز بـود. معاو

 بفروشـد. مـردم بـرای خریـد شـتافتند. ایـن خبـر بـه ُعبـادة بـن صامـت رسـید؛ پـس برخاسـت 

کـه فـروش طال به طـال، نقره به نقره، گنـدم به گندم،  و گفـت: »مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

جـو بـه جـو، خرمـا بـه خرمـا، و نمـک به نمک را نهـی می نمود، مگر به صـورت برابر، یعنی عین 

بـه عیـن؛ پـس هـر چه بیش تر داده یا گرفته شـود، ربا اسـت.«

یـه رسـید. پـس بـه  گرفتـه بودنـد، بازگرداندنـد. ایـن خبـر بـه معاو سـپس مـردم آن چـه را 

از رسـول خـدا؟ص؟ احادیثـی  کـه  را  گفـت: »هـال! چـه شـده اسـت مردانـی  خطبـه ایسـتاد و 

ی بودیـم، از او نشـنیدیم؟« ُعبادة  کـه در حضـور پیامبـر و صحابـی و کـه مـا  روایـت می نماینـد 

ک  یه به خا بـن صامـت برخاسـت و همـان سـخن را تکـرار نمـود و گفت: »هـر چند بینـی معاو
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مالیده شـود، آن چه را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدیم، روایت خواهیم نمود. برایم اهّمّیت ندارد 

ی نباشم ]و از او جدا شوم[.« یک در سپاهش همراه و که حّتی در شبی تار

بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 43/5 ]398/3[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 277/5؛ الجامـع 

�]226/3[  349/3 القـرآن:  ألحـکام 

3. بیهقـی و جـز او از طریـق حکیـم بـن جابـر، از ُعبـادة بـن صامـت؟ضر؟ آورده انـد: »از 

فروخـت.‹  بایـد  پیمانـه  بـه  پیمانـه  را  نقـره  و  ›طـال  می فرمـود:  کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟   رسـول 

گفـت: »ایـن مـرد چیـزی ]از رسـول خـدا[  یـه  گونـه برشـمرد تـا بـه نمـک رسـید.« معاو و همیـن 

کـه خـودم این را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم.« نمی گویـد.« ُعبـاده؟ضر؟ گفـت: »گواهـی می دهـم 

کـه  کـه ُعبـاده گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هرآینـه برایـم هیـچ اهّمّیـت نـدارد  نسـائی افـزوده 

کر آمـده اسـت: »بـه خـدا  یـه در آن اسـت.« در عبـارت ابن عسـا کـه معاو در سـرزمینی نباشـم 

کـه در سـرزمین شـما نباشـم.« سـوگند! هرآینـه برایـم اهّمّیـت نـدارد 

نسـائی: 277/7 ]29/4[؛  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  احمـد: 319/5 ]436/6[؛  مسـند  بـه:  بنگریـد 
�]176/26[  206/7 دمشـق:  مدینـة  یـخ  تار 278/5؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن 

کـه ُعبـادة بـن  یـخ مدینـة دمشـق: 212/7 ]866/8[( از طریـق حسـن آورده  کر )تار 4. ابن عسـا

کـه هـر ظـرف بـه دو برابـر وزن خویـش یـا در همیـن  صامـت در شـام ظرف هایـی نقـره ای دیـد 

حـدود فروختـه می شـد. ُعبـاده بـه سـوی آنـان رفـت و گفـت: »ای مـردم! هر که مرا می شناسـد 

از  یکـی  در  و  هسـتم  صامـت  بـن  ُعبـادة  کـه  بدانـد  نمی شناسـد،  کـه  آن  و  می شناسـد؛  کـه 

که آن ماه، واپسـین  نشسـت های انصار در شـب پنجشـنبۀ ماه رمضان، از رسـول خدا؟ص؟ _ 

ی و وزن  مـاه رمضـان زندگـی اش بـود _ شـنیدم: ›طـال در برابـر طـال، ِمثـل بـه ِمثـل به طـور مسـاو

بـه وزن و پیمانـه بـه پیمانـه، بـه نقـد معاملـه می شـود و هـر چـه افـزون بـر آن باشـد، ربـا اسـت. 

یـاده شـود، ربـا اسـت.  گنـدم نیـز پیمانـه بـه پیمانـه بـه نقـد معاملـه می گـردد و هـر چـه بـر آن ز

خرمـا نیـز پیمانـه بـه پیمانـه بـه نقـد معامله می شـود و افزون بر آن ربا اسـت.‹« مـردم از این کار 
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یـه  یـه رفـت و معاو ی نـزد معاو یـه رسـید. ُعبـاده را فراخواْنـد. و کنـده گشـتند و خبـر بـه معاو پرا

یـار  نیـز  مـا  شـنیده ای،  سـخن  ی  و از  و  بـوده  همنشـین  پیامبـر؟ص؟  بـا  تـو  گـر  »ا گفـت:  او   بـه 

گفـت: »مـن یـار و صحابـی او  ی  ی بـوده و از او سـخن شـنیده ایم!« ُعبـاده بـه و  و صحابـی و

کرده ای؟«  که یاد  یه گفت: »این حدیث چیسـت  و شـنوندۀ سـخنان پیامبر؟ص؟ بودم.« معاو

گفـت: »از بیـان ایـن حدیـث لـب فروبنـد و یـادش مکـن!«  یـه  گفـت. معاو ُعبـاده آن را برایـش 

کـرد.« سـپس  ک مالیـده شـود، چنیـن خواهـم  یـه بـه خـا گفـت: »هـر چنـد بینـی معاو ُعبـاده 

یـه بـه او گفـت: »رفتـاری درسـت تر میـان خـود و اصحـاب محّمـد؟ص؟ نیابـم،  برخاسـت و معاو

که از ایشان درگذرم!« جز این 

گرفـت  یـه عیـب و ایـراد  کار معاو کـه ُعبـاده از  گـزارش شـده  ْیـب  5. از َقبیصـة بـن ُذَؤ

ی  کن نخواهـم بـود.« پـس بـه مدینـه رفـت. عمـر به و و گفـت: »دیگـر بـا تـو در یـک سـرزمین سـا

گفـت: »بـه جـای خـود بازگـرد!  گفـت: »چـرا بازآمـده ای؟« ُعبـاده از ماجـرا خبـرش داد. عمـر 

یـه را بـر تو  ک گرداَنـد! معاو کـه تـو و همانندانـت در آن نباشـید، زشـت و ناپـا خداونـد زمینـی را 

َکْنـُز الُعّمـال ]554/13[  کـه در  یـخ مدینـة دمشـق: 78/7 ]196/26[ چنـان  حـق سـلطه نیسـت.« )تار

ْسد الغابه: 106/3 ]160/3[(
ُ
آمده؛ اإلستیعاب: 412/2 ]قسمت دوم/808[؛ أ

کتـاب و سـّنت و اجمـاع دلیـل  کـه از  ّیـات دیـن راسـت مسـتقیم  گویـد: از ضرور امینـی 

گناهـان اسـت. خـدای تعالـی فرمایـد: »کسـانی  کـه ربـا حـرام و از بزرگ تریـن  دارد، آن اسـت 
کـه بـر اثـر تمـاّس شـیطان، دیوانـه شـده ]و  کسـی  کـه ربـا می خورنـد، ]در قیامـت[ برنمی خیزنـد مگـر ماننـد 

کنـد. گاهـی زمیـن می خـورد؛ گاهـی بـه پـا می خیـزد[ ایـن، به خاطر آن اسـت  نمی توانـد تعـادل خـود را حفـظ 

کـه گفتنـد: داد و سـتد هـم ماننـد ربـا اسـت ]و تفاوتی میان آن دو نیسـت[ در حالی که خـدا بیع را حال کرده 

و ربـا را حـرام!« ]بقـره/275[

گـر ایمـان داریـد هـر چه  کـه ایمـان آورده ایـد از خـدا بترسـید و ا نیـز خداونـد؟زع؟ فرمایـد: »ای کسـانی 

کـه در جنگـی بـا خـدا و پیامبـر او  گاه باشـید  گـر ]رها[نکنیـد پـس آ کنیـد؛ و ا از ربـا ]بـر مـردم[ مانـده اسـت رهـا 

هستید�« ]بقره/279-278[
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کـه هیـچ مسـلمانی،  سـّنت شـریف در ایـن مسـأله بـه تواتـر رسـیده و تـا آن حـّد اسـت 

کـه  ایـن  بـه  را نمی دانـد، چـه رسـد  کـه آن  کنـد  اّدعـا  گـر روسـتایی باشـد، نمی توانـد  ا حّتـی 

از سـّنت: نمونه هایـی  کنـون  ا باشـد!  داشـته  را  مؤمنـان  بـر  فرمانروایـی  اّدعـای 

گیر، رباده، شـاهدان  که رسـول خدا؟ص؟ اینان را لعن فرمود: ربا 1. از چند طریق رسـیده 

خریـد و فـروش ربـوی، نگارنـدۀ معاملـۀ ربـا. )صحیح مسـلم: 50/5 ]407/3[؛ سـنن ابـو داوود: 83/2 
]764/2[؛   40/2 ابن ماجـه:  سـنن  468/8؛  ـی: 

ّ
الُمحل ]512/3[؛  ِترِمـذی  الصحیـح  الجامـع  ]244/3[؛ 

الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 275/5 و 285؛ الّترغیـب و الّترهیـب: 247/2 ]4/3[؛ تیسـیر الوصـول إلـی 

صـول: 68/1 ]83/1[(
ُ
جامـع األ

ک بـار بپرهیزیـد!«  کاِر هال 2. در خبـر صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ آمـده اسـت: »از هفـت 

خـدا؛  بـه  یـدن  ورز »شـرک  فرمـود:  چیسـتند؟«  کارهـا  آن  خـدا؟ص؟ !  رسـول  »ای  گفتنـد: 

کـه خداونـد جانـش را محتـرم شـمرده، مگـر بـه حـق؛ خـوردن مـال  کسـی  کشـتن  جادوگـری؛ 

ـی تألیف ابن حزم: 
ّ
یتیـم؛ رباخـواری ... .« )صحیـح مسـلم: 271/1؛ چـاپ دیگـر: 50/5 ]128/1[؛ الُمحل

)]3/3[  247/2 الّترهیـب:  و  الّترغیـب  468/8؛ 

کـرده اسـت: »گناهـان  بـّزار از طریـق ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت   .3

یـدن بـه خـدا اسـت و دیگـر: کشـتن دیگـران  بـزرگ هفـت چیزنـد کـه نخسـتیِن آن هـا شـرک ورز

بـه ناحـق، رباخـواری، ... .«

4. بخـاری ]الصحیـح: 2219/5[ و ابـوداوود از ابوجحیفـه روایت کرده اند که رسـول خدا؟ص؟ 

اینان را لعن فرمود: زِن خال کوب، زِن خال کوبی شده، رباخوار، و رباده.

نحـو  بـه  ابوهریـره،  از  صحیـح،  سـند  بـا   ]43/2 الّصحیحیـن:  علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا  .5

کـه خداونـد چهـار تـن را بـه بهشـت  کـرده اسـت: »سـزاوار اسـت  مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

درون نسـازد و از نعمـت خویـش بـه آنـان نچشـاَند: باده گسـار، رباخـوار، خورنـدۀ مـال یتیـم بـه 

نـاروا، و بدرفتـار بـا پـدر و مـادر.«

187/10
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کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 43/2[ و بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 394/4[ بـا سـند  6. حا

گونـه  کرده انـد: »ربـا 73  صحیـح، از طریـق ابن مسـعود، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت 

کـه سـبک ترینش همچـون آمیـزش آدمـی بـا مـادر خویـش اسـت.« دارد 

کـرده  بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت  بـا سـند صحیـح،  بـّزار ]المسـند: 318/5[   .7

گونـه دارد و شـرک نیـز چنیـن اسـت.« اسـت: »ربـا هفتـاد و انـدی 

8 . بیهقـــی ]شـــعب اإلیمـــان: 394/4[ بـــا ســـندی بی اشـــکال از طریـــق ابوهریـــره، بـــه نحـــو 

کـــه ســـبک ترینش همچـــون  گونـــه دارد  کـــرده اســـت: »ربـــا 70  مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت 

آمیـــزش بـــا مـــادر اســـت.«

9. طبرانـی )المعجـم الکبیـر( از عبـداهلل بـن سـالم، بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایت کرده 
ک تر از 33 زنـا در حال مسـلمانی اسـت.«1 اسـت: »یـک درهـم از راه ربـا نـزد خداونـد سـهمنا

ــه  کـ ــاه اســـت  گنـ ــوع  ــا 72 نـ ــا ســـندی موقـــوف2 نقـــل شـــده اســـت: »ربـ ــز از عبـــداهلل بـ نیـ

ـــا از ســـی  ـــا مـــادر در حـــال مســـلمانی اســـت. یـــک درهـــم رب کوچک ترینـــش همچـــون آمیـــزش ب

گویـــد: »خداونـــد بـــه همـــۀ نیکـــوکاران و بـــدکاران در روز قیامـــت  و انـــدی زنـــا بدتـــر اســـت.« همـــو 

کـــه شـــیطان  کســـی  کـــه برنمی خیـــزد، مگـــر همچـــون  اجـــازۀ برخاســـتن می دهـــد، جـــز رباخـــوار 

بـــر اثـــر تمـــاس، او را دیوانـــه می کنـــد3�«

یـان احمـد از روایتگـران خبر صحیح هسـتند _  10. احمـد و طبرانـی )المعجـم الکبیـر( _ راو

کـرده  ئکـه _ بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت  از طریـق عبـداهلل بـن حنظلـه _ غسـیل المال
گاهانـه از راه ربـا بـه دسـت آورد، از 36 زنـا بدتـر اسـت.«4 کـه آدمـی آ اسـت: »یـک درهـم 

1. بنگرید به: مجمع الّزوائد: 117/4�

که به پیامبر منتهی نمی شود؛ بلکه به صحابی می رسد. )ن.( 2. »موقوف« حدیثی است 

3. برگرفته از: بقره/275. )م.(

خداونـد  »نـزد  دارد:  قـرار  جملـه  میـان  در  نیـز  عبـارت  ایـن  مأخـذ،  ایـن  در   .330/3 األوسـط:  المعجـم  بـه:  بنگریـد   .4
)غ.(  ».  ... اسـت  ک تر  سـهمنا
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11. ابن ابی دنیـا و بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 395/4[ از طریـق انس بن مالک آورده اند: »رسـول 

خـدا؟ص؟ در خطبـه اش بـرای مـا از ربـا یـاد کـرد و آن را بـس سـنگین شـمرد و فرمـود: ›همانـا یـک 

که از طریق ربا برای آدمی فراهم شود، گناهش نزد خدا باالتر از 36 زنا است.‹« درهم 

بـه نحـو مرفـوع  از طریـق ابن عّبـاس،  نیـز المعجـم األوسـط(  و  )المعجـم الصغیـر   12. طبرانـی 

که از ربا درهمی به دست آوَرد، مانند 33 زنا است.« کرده است: »هر  )= از پیامبر( روایت 

گونـه  عبـارت بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 299/5[ چنیـن اسـت: »هرآینـه ربـا هفتـاد و انـدی 

کـه سـبک ترین آن هـا همچـون آمیـزش بـا مـادر خویـش در حـال مسـلمانی اسـت؛ و یـک  دارد 

درهم از ربا بدتر از 35 زنا است.«

از  مرفـوع)=  نحـو  بـه  عـازب،  بـن  َبـراء  طریـق  از   )]74/8[ األوسـط  )المعجـم  طبرانـی   .13

کـه سـبک ترینش همچـون آمیختـن بـا مـادر  گونـه دارد  کـرده اسـت: »ربـا 72  پیامبـر( روایـت 

اسـت.« خویـش 

14. ابن ماجـه ]السـنن: 764/2[ و بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 393/4[ و ابن ابی دنیـا از طریـق 

که سـبک ترینش  گناه اسـت  کرده اند: »ربا 70 نوع  ابوهریره، به نحو مرفوع)= از پیامبر( روایت 

آمیـزش بـا مادر خود اسـت.«

کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 43/2[ بـا سـند صحیـح از ابن عّبـاس، بـه نحـو  15. حا

مـردم  یابـد،  رواج  آبـادی  یـک  در  ربـا  و  زنـا  »هـرگاه  اسـت:  کـرده  روایـت  پیامبـر(  از  مرفـوع)= 

عـذاب1 خـدا را بـر خویـش فـرود آورنـد.«

در عبـارت مسـند ابو َیْعلـی ]396/8[ بـا سـندی نیکـو از طریـق ابن مسـعود آمـده اسـت: 

کـه عذاب خـدا را بر خویش فـرود آورند.« »در میـان هیـچ مردمـی زنـا و ربـا رواج نیابـد، مگـر آن 

16. احمـد ]المسـند: 233/5[ از طریـق عمـرو بـن عاص، به نحو مرفـوع)= از پیامبر( روایت 

1. در المستدرک آمده است: »کیفر.« )غ.(

)267(
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کـرده اسـت: »هیـچ مردمـی نیسـتند کـه ربـا در میانشـان رواج یابـد، مگر آن که به خشکسـالی و 

قحطی دچار گردند.«

گونــۀ مختصــر _ و ]ابونعیــم[ اصفهانــی  17. احمــد و ابن ماجــه ]الّســنن: 763/2[ _ بــه 

ــرده  ــه معــراج ب کــه ب ــد: »شــبی  کرده ان ــه نحــو مرفــوع)= از پیامبــر( روایــت  از طریــق ابوهریــره، ب

شــدم، چــون بــه آســمان هفتــم رســیدیم، بــر فــراز خویــش رعــد و بــرق و صاعقه هایــی دیــدم و 

ــرار داشــتند ]کــه  ــار ق ــی همچــون م کــه در شکم هایشــان جانوران ــم  کســانی درآمدی ــر  ســپس ب

گفتــم: ›ای جبرئیــل!  ــد[ و آن مارهــا از بیــرون شکمها شــان دیــده می شــد.  آن هــا را می گزیدن

گفــت: ›رباخواراننــد.‹« کیســتند؟‹  اینــان 

نیز اصفهانی از طریق ابوسعید ُخْدری، روایتی نزدیک به همین عبارت آورده است.

یانــش روایتگــر حدیــث صحیــح هســتند، از ابن مســعود،  کــه راو 18. طبرانــی بــا ســندی 

ــا و باده نوشــی  ــا و زن کــرده اســت: »در آســتانۀ قیامــت، رب بــه نحــو مرفــوع)= از پیامبــر( روایــت 

رواج می یابــد.«

19. طبرانـــی ]المعجـــم الکبیـــر: 60/18[ و اصفهانـــی از طریـــق عـــوف بـــن مالـــک، بـــه نحـــو 

ـــده نمی شـــوند! ... یکی  ی ـــه آمرز ک ـــی  گناهان ـــز از  ـــد: »بپرهی کرده ان ـــت  ـــر( روای ـــوع )= از پیامب مرف

کـــه  کـــس ربـــا خـــوَرد، روز قیامـــت همچـــون دیوانـــه ای  کـــه هـــر  از آن هـــا رباخـــواری اســـت؛ 

ـــه را قـــراءت فرمـــود: »کســـانی  بی تعـــادل حرکـــت می کنـــد برانگیختـــه مـــی شـــود.« ســـپس ایـــن آی

کـــه شـــیطان بـــر اثـــر تمـــاس، او را دیوانـــه  کســـی  کـــه ربـــا می خورنـــد، ]در قیامـــت[ برنمی خیزنـــد مگـــر همچـــون 

می کنـــد�«( ]بقـــره/275[

کتابـــش( از طریـــق  20. عبـــداهلل بـــن احمـــد )المســـند: ]450/6[ در بخـــش افزوده هـــای 

کـــه  کـــرده اســـت: »ســـوگند بـــه آن  ُعبـــادة بـــن صامـــت، بـــه نحـــو مرفـــوع)= از پیامبـــر( روایـــت 

ــی  ــت و سرخوشـ ــتی و غفلـ ــا سرمسـ ــب را بـ ــم شـ ــانی از اّمتـ کسـ ــت!  ــت او اسـ ــه دسـ ــم بـ  جانـ

ینـــگان  ـــه صبـــح خواهنـــد رســـاْند و صبحگاهـــان همچـــون بوز یگوشـــی ب و خوشـــگذرانی و باز
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کارهـــای حـــرام را حـــالل شـــمرده و زنـــان آوازه خـــوان بـــه خدمـــت  و خـــوکان خواهنـــد شـــد؛ زیـــرا 

گرفته و باده نوشیده و ربا خورده اند.«

الّترهیـب:  و  )الّترغیـب  ُمنـذری  کـه حافـظ  بـود  ایـن موضـوع  از احادیـث  این هـا شـماری 

گرد آورده است. 247/2-251 ]3/3-14[( همراه با روایاتی دیگر 

گونـۀ صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ در خطبـۀ حّجـة الـوداع رسـیده اسـت: »هـال  21. بـه 

کار مربـوط بـه جاهلّیـت را زیـر  ایـن دو پـای خویـش نهـاده ام، و ربـای جاهلّیـت باطـل  کـه هـر 

کـه همـۀ  کـه باطـل می کنـم، از آِن عّبـاس بـن عبدالمّطلـب اسـت  اسـت؛ و نخسـتین ربایـی 

آن باطـل می گـردد.« )صحیـح مسـلم: 41/4 ]58/3[؛ الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: 274/5؛ سـنن 

)]185/2[  83/2 ابـو داوود: 

22. پیشـوایان حدیـث بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( از ابوسـعید ُخـْدری روایتـی آورده انـد 

کـه عبـارت مسـلم چنیـن اسـت: »طـال بـه طـال، نقره به نقـره، گندم بـه گندم، جو به جـو، خرما 

بـه خرمـا، و نمـک بـه نمـک بایـد ِمثـل بـه ِمثـل و بـه نقـد معاملـه گردد. پـس هر که افـزون بدهد 

یـا بگیـرد، ربـا داده یـا گرفتـه اسـت و دهنـده و گیرنـده در گناهش یکسـانند.«

 278 و   277/7 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]399/3[؛   44/5 مسـلم:  صحیـح  بـه:  بنگریـد 

�278/5 بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  29[؛  و   28/4[

23. از طریـق ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »طـال را بـا طـال 

معاملـه نکنیـد، مگـر ِمثـل بـه ِمثـل؛ و چیـزی افـزون بـر آن ندهیـد و نگیریـد. نیـز نقـره را بـا نقـره 

معاملـه نکنیـد، مگـر ِمثـل بـه ِمثـل ... .«

کتـاب األّم  بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 42/5 ]395/3[؛ صحیـح البخـاری: 288/3 ]762/2[؛ 
شـافعی: 25/3 ]29/3[؛ الّسـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 278/7 ]30/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 

276/5 و 278؛ بدایـة المجتهـد: 195/2�

24. از طریـق ابن عمـر رسـیده اسـت: »طـال  را بـا طال بدون افزونـی باید معامله کرد. پیامبر 
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مـا چنیـن بـه مـا سـفارش فرمـود و مـا نیـز بـه شـما سـفارش می کنیـم.« )کتـاب األّم شـافعی ]30/3[؛ 

الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 279/5(

25. از طریـق ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »طـال را بـا طـال، 

کـرد  وزن بـه وزن و ِمثـل بـه ِمثـل؛ و نیـز نقـره را بـا نقـره، وزن بـه وزن و ِمثـل بـه ِمثـل بایـد معاملـه 

کـه افـزون بدهـد یـا بگیـرد، ربا داده یا گرفته اسـت.« )صحیح مسـلم: 45/5 ]400/3[؛ الّسـنن  و هـر 

الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 278/7 ]29/4[؛ سـنن ابن ماجـه: 34/1 ]758/2[(

26. از طریــق ُعبــادة بــن صامــت، بــه نحــو مرفــوع)= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »طــال 

ــا نقــره بــه همیــن  ــا ســّکه بــه ســّکه معاملــه نمــود؛ نقــره را ب ــا طــال بایــد شــمش بــه شــمش ی را ب

ــا  ــک را ب ــا؛ و نم ــا خرم ــا را ب ــو؛ خرم ــا ج ــو را ب ــه؛ و ج ــه پیمان ــه ب ــدم پیمان گن ــا  ــدم را ب گن ــه؛  گون

گرفتــه اســت.« )ســنن  کــه افــزون بدهــد یــا بگیــرد، ربــا داده یــا  گونــه. پــس هــر  نمــک بــه همیــن 

ابــوداوود: 85/2 ]248/3[(. نزدیــک بــه همیــن عبــارت در کتــاب األّم شــافعی )12/3 ]15/3[( از 

ُعبــاده آمــده اســت.

بــر همیــن ســّنت اســتوار، فتواهــا نیــز جریــان یافتــه اســت. ُقْرُطبــی )الجامــع ألحــکام القــرآن: 

گویــد: »همــۀ دانشــوران بــه مقتضــای ایــن ســّنت فتــوا داده انــد و جمــع   )]226/3[ 349/5

کــه مالــک هــر دو را یــک نــوع بــه  گنــدم و جــو  فقیهــان مســلمان بــر همیــن باورنــد، مگــر در بــارۀ 

شمار آورده است.«

کـه معاملـۀ طـال بـا طـال  گویـد: »همـۀ دانشـوران بـر آننـد   ابن رشـد )بدایـة المجتهـد: 195/2( 

و نقره با نقره جایز نیست، مگر ِمثل به ِمثل.«

کتـــاب الفقـــه علـــی المذاهـــب األربعـــه )245/2( آمـــده اســـت: »میـــان پیشـــوایان مســـلمانان  در 

کـــس در آن  ـــزرگ اســـت و هیـــچ  گناهـــان ب ـــای تأخیـــری1 ]= نســـیه[ از  کـــه رب اختالفـــی نیســـت 

کتـــاب خـــدای تعالـــی و ســـّنت رســـولش و اجمـــاع  یـــده اســـت. ایـــن مطلـــب از  خـــالف نورز

گرفتِن مورد معامله به تأخیر افتد.)م.( که  1. ربای نسیه یا تأخیری آن است 
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ـــزوده، یعنـــی  ـــای اف ـــا رب کتـــاب )247/2( آمـــده اســـت: »و اّم ـــد ... .« در همـــان  مســـلمانان برمی آی

یافت، در مذهب های چهارگانه باطل است.« معاملۀ ربائی بدون تأخیر در در

ــگاه  ــا جای ــود؛ اّم ــت می ش ــلمانان یاف ــۀ مس ــولش و هم ــدا و رس ــزد خ ــه ن ــت آن چ ــن اس ای

گفته انــد و مــن  کــه می گویــد: »خــدا و رســولش چنــان  بلنــد)!( معاویــه، او را بــه جایــی رســانده 

چنیــن می گویــم.« خــدا و پیامبــر ربــا را ســخت حــرام می شــمرند و معاویــه آن را حــالل می دانــد 

کــه در بــارۀ ایــن حکــم آمــده، نهــی می نمایــد و آن و روایتگــرش را  کــردن خبــری  و از روایــت 

کــه صحابــی صالــح بــه همیــن ســبب  ســخت می نکوهــد و بــه وی ایــراد می گیــرد؛ چنــدان 

کــه بــا خــدا و رســولش  کســی  گفــت در بــارۀ  میــان خانــه اش را تــرک می کنــد. پــس چــه تــوان 

گفــت  می جنگــد و حرامشــان را حــالل می شــمارد و از حــدود آن دو تجــاوز می کنــد؟ چــه تــوان 

کــه آیــات تــالوت شــدۀ خــدا بــر خویــش را می شــنود و بــاز مســتکبرانه بــه ســخن  کســی  در بــارۀ 

ــا آن را نشــنیده اســت؟ گوی خــود اصــرار مــی ورزد، 

م در 
ّ
بـا سـّنت مسـل بـه سـبب مخالفـت  را  یـه  کـه معاو گـر جاحـظ حـق داشـته باشـد  ا

کـه توضیحـش خواهـد آمـد _ بایـد  کافـر بشـمارد _ چنـان  یـاد از لحـاظ نسـب،  کـردن ز ملحـق 

کافرتریـِن  و رفتارهـای دیگـر،  کارهـا  و بسـیاری  گفتیـم  کـه  کارهایـی  انجـام  بـا  او  کـه  گفـت 

اسـت. کافـران 

کـــه از ســـویی دیگـــر نیـــز بـــه ایـــن ماجـــرا بنگریـــم؛ یعنـــی فروختـــن  و مـــا را می ســـزد 

کـــه فـــروش آن هـــا بـــدون شکستن شـــان، در شـــریعت اســـالم بـــه طـــور قطـــع  ظرف هـــای نقـــره 

ــد. آری؛  ــزم )514/8( بنگریـ ــی تألیـــف ابن حـ ـ
ّ
ــه الُمحل ــته و اختالفـــی در آن نیســـت. بـ گشـ ــرام  حـ

گونـــۀ  یـــه بـــه آن اعتنایـــی نـــدارد و هـــر چـــه را خواهـــد، بـــه  ایـــن حکـــم اســـالم اســـت؛ اّمـــا معاو

کـــه مـــردم در پیشـــگاه پـــروردگار  کارش را خواهـــد دیـــد، آن روز  کیفـــر  دلخـــواه می فروشـــد. او 

کـــرد و همـــه چیـــز  ـــد  کاری نتوان ـــرای دیگـــری  کـــس ب کـــه هیـــچ  جهانیـــان بایســـتند؛ همـــان روز 

در آن روز بـــه دســـت خـــدا اســـت!
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3. معاویه در سفر، نماز تمام می خواَند

طبرانـی و احمـد ]المسـند: 58/5[ بـا سـند صحیـح از طریـق عبـاد بـن عبـداهلل بـن زبیـر 

گـزاردن، ]در مدینـه[ بـر مـا درآمد، بـا او به مّکه  یـه بـرای حـج  کـه معاو روایـت کرده انـد: »آن گاه 

پیش تـر  رفـت.  الّنـدوه  دار  بـه  سـپس  نهـاد.  رکعـت  دو  مـا  پیشـاپیش  را  ظهـر  نمـاز  و  رفتیـم 

کـه عثمـان در مّکـه نمـاز ظهـر و عصـر و عشـا را چهـار رکعـت می گـزارد، چـون بـه منا  هنگامـی 

که در منا اقامت می نمود،  گزاردن  و عرفات می رفت، آن را شکسـته می خواند و پس از حج 

یـه چـون در مکـه نیـز نمـاز ظهـر را  نمـازش را تمـام می گـزارد تـا از مّکـه بیـرون می رفـت. امـا معاو

ی درآمدنـد و بـه او  پیشـاپیش مـا دو رکعـت نهـاد، مـروان بـن حکـم و عمـرو بـن عثمـان نـزد و

کار پسـرعمویت ]عثمـان[ را عیب نشـمرده، زشـت تر از این که تو  زشـت  گفتنـد: ›هیـچ کـس 

که او نماز را در مّکه تمام می خواند؟‹  گفتند: ›مگر نمی دانی  گفت: ›چگونه؟‹  شـمردی.‹ 

کـه مـن انجـام دادم؟ مـن همـراه  گفـت: ›وای بـر شـما! مگـر حکمـش جـز ایـن اسـت  یـه  معاو

رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر؟امهضر؟ این نماز را دو رکعت گزاردم.‹ آن دو گفتند: ›پسرعمویت 

یـه نمـاز  ی اسـت.‹ پـس معاو گرفتـن بـر و گـزارد و مخالفتـت بـا او بـه منزلـۀ عیـب  آن را تمـام 
گزارد.«1 عصر را پیشاپیش ما چهار رکعت 

گویـد: بـه انـدازۀ بهره منـدی ایـن مـردان، فرزنـدان خانـدان امّیـه، از دیـن و بـازی  امینـی 

که در نماز بدعت  گستاخی شـان بر خدا و تغییر سـّنتش بنگرید  کردنشـان با قوانین اسـالم و 

که فرزند هند،  که برترین پایه و بنیان دیِن روشـِن راسـت اسـت. بنگرید  پدید می آورند، با آن 

کـه خـودش عمـل آن حضـرت را  آن هم پیمـان شـراب و ربـا، چگونـه سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ را 

طبـق آن دیـده وخـود نیـز همـراه بـا ابوبکـر و عمـر نیـز بـر پایـۀ آن رفتـار نمـوده، رهـا می کنـد و تنهـا 

ی  کـه پسـرعمویش حکـم شـریعت را در ایـن زمینـه دگرگـون سـاخته، از آن رو بدیـن سـبب 

کتـاب  1. تفصیـل ایـن سـخن در بحـث بدعـت عثمـان در نمـاز مسـافر و مخالفتـش بـا سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ در همیـن 
)98/8-119( گذشـت و همیـن خبـر را در آن جـا )262/8( آوردیـم.

)272(
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کـه مـروان بـن َحَکـم، آن رانـده و فرزنـد رانـده شـدۀ رسـول خـدا،  می گرداَنـد؛ و بـدان جهـت 

آن پسـت فرزنـد پسـت، آن لعنـت شـده فرزنـد لعنـت شـده بـر زبـان پیامبـر بـزرگ، و رفیقـش 

ی می گردانـد  یـه از آن رو ی از ایـن سـّنت خرسـند نیسـتند، معاو ی و عمـرو بـن عثمـان از پیـرو

و مخالفـت بـا آن را کمتـر و بی ارزش تـر از عیـب شـمردِن رفتـار پسـرعمویش می شـمارد. بدیـن 

کـه بـه  ی بدعـت خویشـاوند خـود را زنـده نمـود و سـّنت محّمـد؟ص؟ را میراْنـد، بـی آن  سـان، و

کـه بـه گـوش همـۀ دنیـا رسـیده اسـت: »نماز سـفر دو رکعت اسـت   سـخن ابن عمـر توّجـه کنـد 

کتـاب: 116/8� پـس  گشـته اسـت.« بنگریـد بـه: همیـن  کافـر  کـه بـا سـّنت مخالفـت ورزد،  و هـر 

کـه خلیفـۀ مسـلمانان شـود! آفریـن و هـزاران مرحبـا بـه ایـن فـرد 

4. بدعت اذان در نماز دو عید

کـه بـرای پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر   شـافعی )کتـاب األّم: 208/1 ]235/1[( از طریـق ُزْهـری آورده 

یه در شـام ایـن بدعت را پایه  کـه معاو و عمـر  و عثمـان در نمـاز دو عیـد اذان نمی گفتنـد تـا آن 

نهـاد و حّجـاج نیـز چـون بـر مدینـه حکومت یافـت، همین بدعت را در آن شـهر بنیان نهاد.

کـه بنی امّیـه بـه تأخیر انداختِن بیرون شـدن برای  ـی تألیـف ابن حـزم )82/5( آمـده 
ّ
در الُمحل

نماز دو عید و پیش افکندن خطبه بر نماز و نیز اذان و اقامه در آن را بدعت نهادند.

کـه گذشـت، نمـاز دو عیـد اذان و اقامـه  در البحـر الّزّخـار )58/3( آمـده اسـت: »بـه دلیلـی 

از  را بدعتـی  آن  ب  ُمَسـِیّ بـن  کار بدعـت اسـت. سـعید  ایـن  کـه  نیسـت  و اختـالف  نـدارد؛ 

را حّجـاج شـمرده؛  و پیـروش  مـروان  را  ایـن بدعـت  بنیان گـذار  ابن سـیرین  یـه دانسـته؛   معاو

کار نوپدید در دین بدعت  و ابوِقالبـه صاحـب ایـن بدعـت را ابن زبیـر قلمداد کرده اسـت. هـر 

کارهـای نوپدیـد  کارهـا،  اسـت؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›بدعـت مـردود اسـت.‹ و ›بدتریـن 

گردآورنـدۀ همـه اسـت.‹« اسـت.‹ بـرای نمـاز دو عیـد نـدا می دادنـد: ›نمـاز 

در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری تألیـف ابن َحَجـر )362/2 ]453/2 و 352[( آمده اسـت: 

کـه بدعـت اذان در نمـاز دو عیـد را چـه کـس بنیـان نهـاد. ابن ابی شـیبه  یده انـد  »اختـالف ورز
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ی ثقه،  یه چنین کرد. شـافعی از یـک راو ب آورده کـه معاو بـا سـند صحیـح از سـعید بـن ُمَسـِیّ

کـرده اسـت. ابن ُمنـذر از ُحَصیـن بـن عبدالّرحمـان آورده اسـت:  از ُزْهـری همیـن را روایـت 

یـاد در بصـره بـود.‹ داوودی نخسـتین بنانهنـدۀ ایـن بدعت  ›نخسـتین آورنـدۀ ایـن بدعـت، ز

کار را  یـه ایـن  کـه خـود معاو را مـروان شـمرده اسـت. هیـچ یـک از این هـا منافـات بـا آن نـدارد 

کـردن نمـاز دو عیـد بـا خطبـه گذشـت.« کـه در بحـث آغـاز  کـرده باشـد؛ چنـان  پایه گـذاری 

اسـت:  گفتـه  خطبـه،  بـا  عیـد  دو  نمـاز  آغـاز  پیرامـون  در  اشـاره  مـورد  بحـث  در  همـو 

کارگـزاران  یـاد،  »میـان ایـن دو خبـر و خبـر مربـوط بـه مـروان اختـالف نیسـت؛ زیـرا مـروان و ز

کار را بنیـان نهـاد و  یـه آن  کـه خـود معاو یـه بودنـد. پـس بایـد از ایـن اخبـار برداشـت نمـود  معاو
ی نمودنـد.«1 پیـرو او  از  ایـن بدعـت  کارگزارانـش در 

گویـد: »نخسـتین  البخـاری: 202/2 ]737/2[(  فـی شـرح صحیـح  الّسـاری  )إرشـاد  نی 
ّ

َقْسـَطال

بـا  ]المصّنـف: 169/2[  ابن ابی شـیبه  را  ایـن  بـود.  یـه  نمـاز دو عیـد، معاو اذان در  بدعت گـذاِر 

کرده و افزوده اسـت:  سـند صحیح روایت نموده و شـافعی ]کتاب األم: 235/1[ نیز آن را روایت 

یاد بر بصره حکومت یافتند، ایـن بدعت را پی گرفتند. این  ›پـس چـون حّجـاج بـر مدینـه یا ز

را ابن ُمنـذر آورده اسـت. داوودی، مـروان را صاحـب ایـن بدعـت شـمرده اسـت. ابن حبیـب، 

کـرده اسـت.‹ در شـرح  هشـام را چنیـن دانسـته؛ و بـه روایـت ابن ُمنـذر، عبـداهلل بـن زبیـر چنیـن 

الموّطـأ ُزرقانـی )323/1 ]362/1[( هماننـد همیـن سـخن یافـت می شـود.«

دو  نمـاز  در  اذان  بدعـت  پایه گـذاران  اسـت: »نخسـتین  آمـده  األوائـل سـیوطی )ص9(  در 

ب  ابن ُمَسـِیّ از  نیـز  و  کـرده  روایـت  ابوسـیرین2  از  ابن ابی شـیبه  را  ایـن  بودنـد.  بنی امّیـه  عیـد، 

کـرد. همـو از ُحَصیـن  یـه در نمـاز دو عیـد اذان را بـاب  کـه نخسـتین بـار معاو روایـت نمـوده 

بـود.« یـاد  کـه نخسـتین بدعت گـذار اذان در نمـاز دو عیـد، ز روایـت آورده 

کتاب: 160/8 و 164 و 165 آوردیم. 1. بنگرید به: آن چه در همین 

2. در نسخه ها چنین آمده؛ اّما درسِت آن، ابن سیرین است.
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آورده   )]235/2[ )المغنـی  ابن قدامـه  کـه  آمـده   )]336/3[  364/3( شـوکانی  األوطـار  نیـل  در 

برخـی  گفـت.  اقامـه  و  اذان  نمـاز دو عیـد،  در  او  کـه  روایـت شـده  ابن زبیـر  بـارۀ  »در  اسـت: 

)المصّنـف  ابن ابی شـیبه  بـود.  یـاد  ز عیـد،  دو  نمـاز  در  گوینـده  اذان  نخسـتین  کـه  گفته انـد 

نمـاز دو  اذان در  کـه نخسـتین بدعت گـذار  آورده  ب  ابن ُمَسـِیّ از  بـا سـند صحیـح   )]169/2[

یه بود.« عید، معاو

بـرای  تنهـا  اقامـه  و  اذان  کـه  نـزد همـۀ پیشـوایان مذاهـب پذیرفتـه شـده  گویـد:  امینـی 

گویـد: »اذان تنهـا  نمازهـای واجـب روزانـه مشـروع اسـت. شـافعی )کتـاب األّم: 208/1 ]235/1[( 

کـه بـرای رسـول خـدا؟ص؟ جـز جهـت چنیـن  یـم  بـرای نمـاز واجـب روزانـه روا باشـد و خبـر ندار

کـه امام بـه مـؤّذن فرمان دهد  نمـازی اذان گفتـه شـده باشـد. بـه نظـر مـن، مسـتحب آن اسـت 

کـه مـردم بـرای آن هـا گردآینـد، چنیـن نـدا دهـد: ›نمـاز گردآورندۀ  تـا بـرای عیدهـا و نمازهایـی 

گویـد: ›هلـّم الـی الّصلـوة  گـر  گردآورنـدۀ همـه اسـت.‹ و ا همـه اسـت.‹ یـا: ›بـه راسـتی نمـاز 

گویـد: ›حـّی علـی الّصلـوة.‹ ]= بـه  گـر  ]= بـه سـوی نمـاز بیاییـد[.‹ نیـز آن را نـاروا ندانیـم. و ا

گـردد؛ زیـرا عبارتـی از  کـه از آن پرهیـز  گرچـه دوسـت دارم  سـوی نمـاز بشـتابید[ هـم روا باشـد؛ 

اجـزای اذان اسـت ... .«

کـه  شـنیده ام  را  دانشـورانمان  از  تـن  »چندیـن  گویـد:   )]177/1[  146/1 )الموّطـأ:  مالـک 

نـه اقامـه  نـه بانـگ اذان می داده انـد و  بـرای نمـاز دو عیـد  تـا امـروز  از زمـان رسـول خـدا؟ص؟ 

نیسـت.« اختالفـی  مـا  میـان  آن  در بـارۀ  کـه  اسـت  سـّنتی  ایـن  و  می گفته انـد؛ 

شـوکانی )نیـل األوطـار: 364/3 ]336/3[( گفتـه اسـت: »حدیث هـای ایـن موضـوع داللت 

گویـد: ›همـۀ دانشـوران چنیـن  کـه اذان و اقامـه در نمـاز دو عیـد مشـروع نیسـت. عراقـی  دارد 

عمـل کرده انـد.‹ ابن قدامـه )المغنـی ]235/2[( گفته اسـت: ›در این مسـأله اختالفی از جانب 

یدنـش درخـور اعتنـا باشـد، ندیده ایم.‹« کسـی کـه خـالف ورز

کـه بـر سـیرۀ پیامبـر بـزرگ در نمـاز دو عیـد داللـت دارد   اخبـار بسـیار وارد شـده اسـت 
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که آن حضرت؟ص؟ آن را بدون اذان و اقامه می گزارده؛ از جمله: و نشان می دهد 

حضـور  عیـد  نمـاز  در  پیامبـر؟ص؟  »همـراه  اسـت:  شـده  روایـت  عبـداهلل  بـن  جابـر  از   .1

گـزارد؛ سـپس ایسـتاد و به بـالل تکیه داد  داشـتم. نمـاز را پیـش از خطبـه و بـدون اذان و اقامـه 

و مـردم را بـه تقـوای خـدا فرمـان داد و بـر اطاعـت و بندگـی برانگیخـت. سـپس مـردم را انـدرز 

داد و بـه یـاد خـدا ]و آخـرت[ آورد. آن گاه، رفـت تـا نزد زنان رسـید و ایشـان را نیـز اندرز داد و به 

کوتـاه؛ صحیـح مسـلم: 18/3  گونـۀ  یـاد خـدا ]و آخـرت[ آورد.« )صحیـح البخـاری: 111/2 ]332/1[ بـه 
گونـه  بـه  الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 163/3 ]549/1[؛ سـنن دارمـی: 357/1 و 377 هـم  ]284/2[؛ 

مختصـر و هـم مفّصـل _ نیـز دارمـی )همـان: 376/1 و 378( آن را بـا عبارتـی نزدیـک بـه همیـن آورده اسـت. _ 

؛ زاد المعاد ابن قّیم: 173/1 ]122/1[(

2. از جابر بن َسـُمَره نقل شـده اسـت: »نماز عید را بیش از یکی دوبار همراه پیامبر؟ص؟ 

کـه نـه اذان داشـت و نـه اقامـه.« )صحیـح مسـلم: 29/3 ]285/2[؛ سـنن ابـی داوود: 179/1  نهـادم 
]298/1[؛ سـنن الِترِمـذی: 4/3 ]413/2[؛ مسـند احمـد: 92/5 و 94 و 95 و 98 و 107 ]96/6 و 101 و 102 و 

گـون؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 284/3؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح  گونا 108 و 121[ بـا عبارت هـای 

البخاری: 362/2 ]452/2[(

3. از ابن عّبـــاس و جابـــر نقـــل شـــده اســـت: »روز ِفطـــر و قربـــان اذان داده نمی شـــد.« 
ـــذی: 4/3 ]413/2[؛  ـــنن الِترِم ـــلم: 19/3 ]285/2[؛ س ـــح مس ـــاری: 111/2 ]327/1[؛ صحی ـــح البخ )صحی

ـــی تألیـــف ابن حـــزم: 85/5؛ الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف نســـائی: 182/3 ]544/1[؛ الّســـنن الکبـــرٰی 
ّ
الُمحل

ــی: 284/3[( ــف بیهقـ تألیـ

کـه رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر یـا عثمـان _ تردیـد از  4. از ابن عّبـاس روایـت شـده 

ی ایـن خبـر[ اسـت _ نمـاز دو عیـد را بـدون اذان و اقامـه می گـزارد. )سـنن  یحیـی ]قّطـان: راو

ابـی داوود: 179/1 ]298/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 386/1 ]406/1[� ُزرقانـی )شـرح الموّطـأ: 323/1 ]362/1[( 

گوید: »سند این خبر صحیح است.«

کـــه مـــردی از ابن عّبـــاس پرســـید: »آیـــا نمـــاز  5. از عبدالّرحمـــان بـــن عابـــس نقـــل شـــده 
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ی  گـــر جایـــگاه ویـــژه ام نـــزد و گـــزاردی؟« پاســـخ داد: »آری؛ و ا عیـــد را همـــراه رســـول خـــدا؟ص؟ 

ــۀ  ــاور خانـ ــوه مجـ کـ ــار  کنـ ــول خـــدا؟ص؟  ــم. رسـ ــور نمی یافتـ ــاز او حضـ کودکـــی در نمـ ــود، از  نبـ

گفـــت و نـــه اقامـــه.«  گـــزارد و ســـپس خطبـــه خوانـــد و نـــه اذان  کثیـــر بـــن صلـــت آمـــد و نمـــاز 

)ســـنن ابـــی داوود: 179/1 ]298/1[(

ــدارد، خــواه  کــه نمــاز روز ِفطــر اذان ن ــر مــرا خبــر داد  6. از عطــاء نقــل شــده اســت: »جاب

کــه امــام بــرای نمــاز می آیــد و خــواه پــس از آن؛ و نیــز اقامــه و بانــگ دادن بــه اذان  هنگامــی 

گفــت.« )صحیــح مســلم:   و چیــز دیگــر نــدارد. آن روز نــه بانــگ بــه اذان بایــد داد و نــه اقامــه بایــد 

)]285/2[ 19/3

ــرون  ــاز بیـ ــرای نمـ ــد بـ ــدا؟ص؟ روز عیـ ــول خـ ــه رسـ کـ ــده  ــل شـ ــر نقـ ــن عمـ ــداهلل بـ 7. از عبـ

کـــه ابن َحَجـــر  گـــزارد. )الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف نســـائی ]544/1[(  آمـــد و بـــدون اذان و اقامـــه نمـــاز 

کـــرده؛ ُزرقانـــی )شـــرح  گـــزارش  ی  )فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری: 362/2 ]452/2[( آن را از و

الموّطـــأ: 323/1 ]362/1[(

کـه پیامبـر؟ص؟ نمـاز ]عیـد[ را بـدون اذان و اقامـه  8 . از سـعد بـن ابی وّقـاص نقـل شـده 

کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )362/2  گـزارد. ایـن خبـر را مسـند البـّزار آورده؛ چنـان 

]452/2[( و نیل األوطار )363/3 ]335/3[( آمده است.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز عیـد قربان بـدون اذان و اقامه  9. از َبـراء بـن عـازب نقـل شـده 

کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )362/2( و نیـل األوطـار )363/3(  گـزارد. چنـان  نمـاز 

کرده است. آمده، این خبر را َطَبرانی )المعجم األوسط ]174/2[( روایت 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـرای نمـاز عیـد پیـاده حرکـت می نمـود و اذان و  10. از ابورافـع نقـل شـده 

اقامـه نیـز نمی گفـت. چنـان کـه در نیـل األوطـار )364/3 ]335/3[( آمـده، آن را َطَبرانـی )المعجم 

الکبیـر( آورده اسـت.

کـه ابن عّبـاس در آغـاز بیعـت مـردم بـا ابن زبیـر بـه او پیغـام داد:  11. از عطـاء نقـل شـده 
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»نمـاز روز ِفطـر اذان نداشـته؛ پـس بـرای آن اذان نـده!« ابن زبیـر بـرای نمـاز عیـد ِفطـر اذان نداد. 

)صحیـح مسـلم: 19/3 ]285/2[؛ صحیـح البخـاری: 111/2 ]327/1[(

کـه در روزگار پیامبـر همـواره بـدان  ایـن اسـت شـریعت خداونـد در بـارۀ نمـاز دو عیـد 

گونـه جریـان  گشـته و همیـن  ی  عمـل شـده و در دوران خالفـت ابوبکـر و عمـر نیـز از آن پیـرو

داشـته تـا ایـن مـرد نفاق پیشـه آن بدعـت زشـت را پدیـد آورد و چیـزی بیـرون از دیـن را در آن 

کـه بـدان عمـل کرده، به سـوی آتش اسـت  ی و بدعتـش و هـر  درون سـاخت. پـس سـرانجاِم و

و اّمـت هنـگام برانگیختـه شـدن، از دسـت او بـه روزی سـیاه دچـار می شـود، همـان سـان که 

کـه در هـر دو  در دنیـا از دسـت او دچـار روزی سـرخ و خونیـن بـود! ایـن چـه خلیفـه ای اسـت 

گرفتـار بـال و مصیبـت می کنـد؟ سـرا همـۀ مردمـش را 

کـه وی شـریعت را  ایـن بدعـت و دیگـر بدعت هـای هماننـد آن از معاویـه نشـان می دهـد 

خـوار می شـمرده و بـه سـّنت ها و احـکام الزامی اش پایبند نبوده و تنهـا به چیزی عمل می کرده 

گرایش ها و خواسـته هایش آن را خوش می داشـته و به مخالف بودنش  که به نظرش می آمده و 

گریزگاهـی بـرای شـهوت رانی و راهـی بـرای رسـیدن بـه  بـا دیـن اعتنـا نمی کـرده، هـرگاه در آن 

کـه پیـش افکنـدن اذان بـر نمـاز دو عیـد موجـب  هوس هایـش می دیـده اسـت. او پنداشـت 

گردآمدن و نشـانۀ شـکوه اسـت، غافل از آن که دین خدا را نمی توان با این معیارها  فراخوان به 

خـدا  جـز  کسـی  را  حقیقتـش  کـه  اسـت  مصلحت هایـی  از  برخاسـته  دیـن  بلکـه  سـنجید؛ 

گر این گمان وی جایگاهی از حقیقت داشت، خوِد پیامبر بزرگ؟ص؟ آن را می آورد.  نمی داند. ا

گمراهـی ُترکتـازی  گناهانـش بیفتـد و در دویـدن بـه سـوی  یـد تـا در ورطـۀ  پـس معاویـه را واگذار

گاه است! کند؛ و خداوند از سرانجام و فرجام او آ

5. معاویه نماز جمعه را روز چهارشنبه می خواَند

کوفیـان در حـال بازگشـت شـامیان از صّفیـن، سـوار بـر شـتری بـه دمشـق آمـد.  مـردی از 

کـه در صّفیـن آن را از  یخـت و گفـت: »ایـن ماده شـتر از آِن مـن اسـت  مـردی دمشـقی بـا او درآو
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گـواه آورد که  یـه کشـیده شـد و مـرد دمشـقی 50 مـرد را  مـن گرفتـی.« پـس دعـوای آنـان نـزد معاو

کـه  شـتر را بـه مرد  یـان مـرد کوفـی حکـم نمـود و فرمـان داد  یـه بـه ز ماده شـتر از آِن او اسـت. معاو

گفـت: »خداونـد حالـت را بـه سـامان آوَرد! ایـن شـتر نـر اسـت  کوفـی  دمشـقی بازگرداَنـد. مـرد 

گشـته اسـت.« آن گاه، پـس  کـه تمـام و قطعـی  گفـت: »حکمـی اسـت  یـه  و نـه مـاده!« معاو

ی آیـد. پـس در بـارۀ بهـای  کـه نـزد و کوفـی پیغـام داد  کنـده شـدن آنـان، پنهانـی بـه مـرد  از پرا

ی رفتـار نمـود.  شـترش از او پرسـید و دو برابـر آن را بـه او بازگردانـد و بـا نیکـی و احسـان بـا و

کـه فـرق شـتر  ی می جنگـم  کـه مـن بـا 100000 تـن بـا و گفـت: »بـه علـی پیغـام ده  سـپس بـه او 

کـه هنـگام حرکـت بـه  ی بـدان جـا رسـیده بـود  نـر و مـاده را نمی داننـد!« فرمانبـری ایشـان از و

گـزارد و بـاز هـم آنـان در میـدان نبـرد،  سـوی صّفیـن در روز چهارشـنبه بـر ایشـان نمـاز جمعـه 

ی را بـر سـر خویـش سـوار کردنـد و بـه ایـن سـخن عمرو بن  سـرهای خویـش را بـه او سـپردند و و

کـه عّمـار بـن یاسـر را به قتل رسـاند، آن گاه که بـرای یاری  یدنـد: »علـی بـود  عـاص اعتمـاد ورز

کـه لعـن علی  خـود، او را بـه میـدان نبـرد آورد!« سـپس فرمانبری شـان از او چنـدان بـاال گرفـت 

کـودک بـر آن بالنـده می شـد و پـرورش می یافـت و پیرمـرد بـا آن  کـه  را سـّنت سـاختند؛ سـّنتی 

هـب: 72/2 ]42/3[(
ّ

درمی گذشـت! )ُمـروج الذ

امینـی گویـد: ایـن صفحـۀ سـیاه دربردارنـدۀ مطالبی اسـت کـه گفت و گو در بـارۀ برخی 

از آن هـا را ال بـه الی همیـن کتاب می یابید؛ همچون: سـّنت سـاختن لعـن علی امیرالمؤمنین 

و آن را عـادت خـود سـاختن؛ تأویـل عمـرو بـن عـاص از سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ عّمار: 

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه از حـق خواهـد کشـت.« با این بیان که علـی؟ع؟ قاتل عّمار  »تـو را 

یه  ی را میـان شمشـیرها و نیزه هـای آن مـردم انداخت! نیز نشـانگر وضع یـاران معاو بـود؛ زیـرا و

گفتـه و بـاور داشـته، در  ی در بـارۀ آنـان چنیـن  کـه خـود و و میـزان دانـش و دیـن ایشـان اسـت 

ی از آن مـردم فرومایـه بـا اندیشـه های ُخـرد و ناچیـز  کـه بـه حالشـان بینـا بـوده اسـت. و  حالـی 

مقـّدس، سـود  قانون هـای شـریعت  و  نشـانه های دیـن  از  و دوری شـان  روحیـات  و ضعـف 
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که آن حضرت؟ع؟  گواهی دادن به این  گاه برای  گاه برای نبرد با امام حق و  می ُبرد و ایشان را 

گـرد مـی آوْرد و نیـز بـرای دیگـر گواهی های دروغیـن که با تحریک ایشـان را  قاتـل عثمـان بـوده، 

بدان وامی داشت؛ همچون ماجرای حجر بن عدی!

یـم، یکـی حکـم باطلش در بارۀ ماده شـتری اسـت که اصال  کنـون بـدان می پرداز آن چـه ا

کـه آن شـتر نـر اسـت؛ پـس از موضـوع آن گواهـی بیـرون بـود. اّمـا  در کار نبـوده و او خـودش دیـد 

گواهـی دروغیـن 50 مـرد جـاری سـاخت و بـا همـۀ وجـودش  ی ایـن حکـم باطـل را بـر پایـۀ  و

ی حقیقت را می دانسـت  گشـته اسـت!« خود و که تمام و قطعی  گفت: »این حکمی اسـت 

کـه بـا 100000 تـن از چنیـن خـران رمیـده ای بـه جنـگ امـام هدایـت؟ع؟  یـد  و افتخـار می ورز

مـی رود؛ اّمـا او بـا ایـن عـوام فرومایـه نـه تنهـا بـه نبرد امام حـق، بلکه به نبـرد پیامبر بـزرگ و دین 

کتـاب عزیـزش رفـت. مقـّدس او و 

کـه بـر خالف  ی هنـگام حرکـت بـه صّفیـن و در آن سـفر حـرام  کـه و نکتـۀ دوم ایـن اسـت 

گشـته بـود، هنـگام نمـاز جمعـه را بـه روز چهارشـنبه تبدیـل  رضایـت خـدا و رسـولش آغـاز 

ی روز جمعه را از یاد برده  نمود. تا امروز هدف این تبدیل برای من روشـن نشـده اسـت. آیا و

کـس در آن سـپاه انبـوه و پرهیاهـو  کـه هیـچ  گرفتـه بـود؟ شـگفتا  و آن را بـا چهارشـنبه اشـتباه 

ببینـد رسـول  کـه  بـود  برایـش سـنگین  یـا  یـادآور نشـد!  او  بـه  و  نیـاورد  یـاد  بـه  را  ایـن مطلـب 

خـدا؟ص؟ در بـارۀ فضیلـت روز جمعـه و سـاعات و اعمـال، آن چـه انـدازه سـخن گفتـه و خود 

دیگـر  از  کار  ایـن  در  و  شـمرده اند  عیـد  را  روز  ایـن  ی  و از  پـس  مسـلمانان  و  آن حضـرت؟ص؟ 

کـه در دنیـا سـّنتی از پیامبـر را  اّمت هـا متمایـز هسـتند. بـرای فرزنـد هنـد سـاده و آسـان نبـود 

ی نهـاد.  کننـد و او در آن اخـالل و تباهـی نیفکَنـد؛ پـس بـا سرکشـی بـه ایـن تبدیـل رو ی   پیـرو

ی با دین و ستم هایش بر مسلمانان! کردن های و و چه بسیار است بازی 

کـه در احادیـث از سـنگین ترین روزهـا و بـه  ی روز چهارشـنبه را از ایـن رو برگزیـد  شـاید و

شـدت نحـس شـمرده شـده اسـت. بنگریـد بـه: ثمـار القلـوب: ص521 و 522 ]ص649 و 650[� پـس 
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کار  کـه ایـن  یـده  گـزاردن نمـاز جمعـه از میـان ببـرد و توّجـه نورز خواسـته تـا نحـس بودنـش را بـا 

کـه قابل تغییـر و دگرگونی نیسـت؛ و روز  مسـتلزم اقـدام بـرای دگرگونـی در سـّنت خـدا می شـود 
که آفتاب در آن بردمد.1 جمعه سرور همۀ روزها و بهترین روزی است 

ی نمـاز  کـه و یـداد و همانندهایـش، دیگـر چنـدان اهمیـت نـدارد  بـا عنایـت بـه ایـن رو

جمعـه را بـه قبـل از ظهـر پیـش انداختـه بـود2، حـال آن کـه وقـت معّین آن در شـریعت اسـالم، 

گشـته، پس دارای همان  هنگام ظهر اسـت و نه جز آن؛ و نماز جمعه به جای نماز ظهر مقّرر 

کـوع  ی شـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ همیـن اسـت. سـلمة بـن ا م و پیـرو
ّ
وقـت اسـت. سـّنت مسـل

 گویـد: »چـون آفتـاب بـه نیمـۀ آسـمان می رسـید، همـراه پیامبـر؟ص؟ نمـاز جمعـه می گزاردیـم 
و سپس بازمی گشتیم و سایه ای می جستیم.«3

نیـز از سـلمه نقـل شـده اسـت: »روز جمعـه همـراه پیامبـر؟ص؟ نمـاز می گزاردیـم، حـال آن 
کـه دیوارهـا سـایه ای نداشـتند تـا بتـوان در سـایۀ آن جـای گرفـت.«4

کــه از جابــر بــن عبــداهلل پرســیدند: »رســول خــدا؟ص؟ چــه هنــگام نمــاز جمعــه  هنگامــی 

کــه خورشــید بــه نیمــروز می رســید، ســپس  گفــت: »نمــاز می خواْنــد هنگامــی  می گــزارد؟« 

بــه ســوی شــترانمان می رفتیــم تــا بــه آن هــا اســتراحت دهیــم.«5 )مســند أحمــد ]281/4[؛ الّســنن 
الکبــرٰی تألیــف نســائی ]527/1[؛ صحیــح مســلم: 8/3 و 9 ]265/2[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 

ــی: 44/5(
ّ
190/3؛ الُمحل

کم ]المستدرک علی الّصحیحین: 413/1[؛ سنن الِترِمذی ]359/2[؛  کرده اند: حا کسان با ذکر سند روایت  1. آن را این 
نسائی ]الّسنن الکبری: 517/1[؛ سنن ابی داوود ]274/1[�

2. بنگرید به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 309/2 ]387/2[؛ نیل األوطار: 319/3 و 320 ]295/3 و 296[�

3. صحیح مسـلم )9/3 ]266/2 کتاب الجمعه[(؛ الّسـنن الکبری تألیف بیهقی )190/3(؛ نصب الّرایه )195/2( ]کنز 
العّمـال: 371/8 ایـن خبـر از آن مأخـذ، چنین آمده اسـت: »همراه پیامبر نمـاز می گزاردیم ... .«[.

4. صحیح مسلم )9/3 ]266/2[(؛ الّسنن الکبری تألیف بیهقی )191/3( ]سنن دارُقْطنی )18/2( و َطَبرانی )المعجم 
األوسـط: 64/7( این خبر را از وی آورده اند[.

5. این شتران، آب کش  بودند و به هنگام نیمروز، استراحت داده می شدند. )ن.(
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز جمعـه را هنگامی می گـزاْرد که  از انـس بـن مالـک روایـت شـده 

خورشید می خواست از نیمۀ آسمان بگذرد. )صحیح البخاری ]307/1[؛ مسند أحمد ]582/3[؛ 

سـنن أبـی  داوود ]284/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 190/3؛ نصـب 

الرایة: 195/2[(

گشـته اسـت: »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز جمعـه می گزاردیـم و  از زبیـر بـن عـوام نقـل 

سـپس بـه دنبـال سـایه می گشـتیم کـه جـز به انـدازۀ یک یـا دو قدم نبـود.« در روایـت ابومعاویه از 

انـدازۀ قدم هـای خـود  بـه  زمیـن سـایه ای جـز  و روی  بازمی گشـتیم  اسـت: »سـپس  آمـده  وی 

نمی یافتیم.« ]الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 191/3[

بخـاری )الصحیـح: ]306/1[( در بـاب »وقـت نمـاز جمعـه  بـه هنـگام رسـیدن خورشـید به 

گونه  نیمۀ آسـمان« آورده اسـت: »از عمر و علی و ُنعمان بن بشـیر و عمرو بن حریث؟مهضر؟ این 

نقل شـده است.«

کـه وقـت نمـاز جمعـه هنـگام نیمـروز  گویـد: »ایـن سـخن  بیهقـی )الّسـنن الکبـری: 191/3( 

اسـت، از عمـر و علـی و معـاذ بـن جبـل و ُنعمـان بـن بشـیر و عمـرو بـن حریـث نقـل می شـود.«

روز جمعـه خوانـده  »نمـاز جمعـه هنـگام ظهـر  گفتـه اسـت:  ـی: 42/5( 
ّ
)الُمحل ابن حـزم 

می شـود و خواندنـش مگـر پـس از نیمـروز جایـز نیسـت و واپسـین هنگامـش هماننـد واپسـین 

هنـگام نمـاز ظهـر در دیگـر روزهـا اسـت.«

گویـــد: »و اّمـــا وقـــت نمـــاز جمعـــه؛ بیشـــینۀ  ابن رشـــد )بدایـــه المجتهـــد: 152/1 ]160/1[( 

کـــه وقتـــش همچـــون نمـــاز ظهـــر، یعنـــی نیمـــروز، اســـت و خواندنـــش پیـــش  ـــر آننـــد  دانشـــوران ب

کـــه پیـــش از ظهـــر نیـــز می تـــوان آن را خوانـــد و احمـــد بـــن  از ظهـــر  روا نباشـــد. برخـــی بـــر آننـــد 

گـــروه اســـت.« حنبـــل از همیـــن 

ی )شــرح صحیــح مســلم: 162/4 ]148/6[( پــس از آوردن برخــی از حدیث هــای ایــن  نــوو
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گفتــه اســت: »مالــک و ابوحنیفــه و شــافعی و بیشــینۀ دانشــوران صحابــه و تابعیــن   بــاب، 

کــه نمــاز جمعــه را تنهــا پــس از نیمــروز می تــوان خوانــد  ــر آننــد   و دانشــمندان پــس از ایشــان ب

ــه آن را  ک ــن حنبــل و اســحاق  ــده، مگــر احمــد ب ی کــس در ایــن ســخن اختــالف نورز و هیــچ 

پیــش از نیمــروز جایــز دانســته اند.«

کـه هیـچ یـک  گویـد: »در بـارۀ وقـت نمـاز جمعـه، خبرهایـی از صحابـه رسـیده  قاضـی 

کـه بیشـینۀ دانشـوران بـر آننـد.« صحیـح نیسـت، مگـر همـان 

گفتـــه اســـت: »ایـــن  نی )إرشـــاد الّســـاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری: 164/2 ]648/2[( 
ّ

َقْســـَطال

ــر نیـــز می تـــوان آن را  کـــه پیـــش از ظهـ ــا احمـــد اعتقـــاد دارد  بـــاور عمـــوم دانشـــوران اســـت؛ اّمـ

کـــه آنـــان نمـــاز جمعـــه  خوانـــد؛ و دســـتاویزش روایتـــی اســـت از ابوبکـــر و عمـــر و عثمـــان؟مهضر؟ 

ــت آن ثابـــت  ــتی و صّحـ ــه درسـ کـ ــی  ــر از طریقـ ــن خبـ ــی ایـ ــد؛ ولـ ــر می خواندنـ ــش از ظهـ را پیـ

گشـــته اســـت.« نشـــده، روایـــت 

ــردد  ــن ســیدان ســلمی بازمی گ ــه عبــداهلل ب ــر مــورد اســتناد احمــد ب طریق هــای ایــن خب

یلعــی )نصــب  و حافظــان ایــن طریق هــا را بــه ســبب وجــود ابن ســیدان باطــل شــمرده اند. ز

گفتــه اســت: ›همــگان  ی )الخالصــه(  گویــد: »ایــن حدیــث ضعیــف اســت و نــوو الّرایــه: 196/2( 

ــر ضعیــف بــودن ابن ســیدان هم داســتانند.‹« ابن َحَجــر )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری:  ب

گویــد: »ابن ســیدان تابعــی بزرگــی اســت؛ اّمــا بــه عدالــت شــناخته شــده   )]387/2[ 309/2

و  شــمرده  ناشــناخته مانند  را  ی  و  ]222/4 الّرجــال:  ضعفــاء  فــی  ]الکامــل  ابن عــدی  نیســت.« 

ی نپذیرند؛ بلکه حدیث های  یــخ الکبیــر: 110/5[ گفتــه اســت: »این حدیــث را از و بخــاری ]التار

ــا ســندهای صحیــح، از رفتــار ابوبکــر و عمــر و  ــد.« ســپس او ب ــا آن معارضــه می نمای ــر ب قوی ت

علی نمونه هایی بر خالف حدیث ابن سیدان آورده است.

ی شـده در نمـاز ظهر اسـت  م در وقـت نمـاز جمعـه، همـان سـّنت پیـرو
ّ
پـس سـّنت مسـل

یـه آن را پیـش از ظهـر خوانده، بیرون شـدن از سـّنت و سـیرۀ و رفتار پیامبر؟ص؟  کـه معاو و ایـن 
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که در انجام دادن ها و انجام  ی هایی  و دوری از سـیرۀ پیشـینیان اسـت، همچون دیگر تکرو

ندادن هایش داشـت.

6. بدعت همزمانی آمیزش با دو خواهر

کـه مـردم قبیلـه ای در بـارۀ آمیـزش همزمـاِن  ابن ُمنـذر از قاسـم بـن محّمـد روایـت نمـوده 

کی نیسـت.« ُنعمان بن بشـیر این را  کار با گفت: »از این  یه پرسـیدند.  کنیز خواهر از معاو دو 

شـنید و بـه او گفـت: »آیـا تـو چنیـن و چنـان فتـوا داده ای؟« پاسـخ داد: »آری.« ُنعمـان گفـت: 

کنـد ]و حرمـت ازدواج  کنیـز اسـت، آمیـزش  کـه  »در بـاور تـو یـک مـرد می توانـد بـا خواهـر خـود 

کنیـز اسـت، او را شـامل نمی شـود[؟« پاسـخ داد: »هـال بـه خـدا  کـه  بـا خواهـر، تنهـا از آن رو 

یـاب و بـه آنـان بگـو: ›از ایـن کار پرهیـز کنیـد؛  سـوگند! تـو مـرا از فتوایـم بازگردانـدی!1 آنـان را در

کـه بـر ایشـان جایـز نیسـت.‹« سـپس نعمـان گفـت: »پیونـد خویشـاوندی یکسـان اسـت، چـه 

در مـورد بردگـی باشـد و چـه جـز آن ]و هرچـه بـر آزاد حرام باشـد، بـر برده نیز حرام اسـت[.« )الّدّر 

المنثـور: 137/2 ]477/2[(

کــه بــه تفصیــل در همیــن  گشــود؛ چنــان  گویــد: ایــن دِر بســته شــده را عثمــان  امینــی 

ی شــمرده اند و هیــچ یــک از پیشــینیان  کتــاب )214/8-223( آوردیــم. ایــن را از بدعت هــای و

یــه  کــه معاو گاه  کــه خــود و رأیــش درخــور اعتنــا باشــد، بــا آن موافقــت نکــرده تــا آن  و پســینیان 

آمــد و بــر همیــن بنیــان سســت رأیــش را بنــا نهــاد؛ رأیــی دور افتــاده از دیــن راســت مســتقیم. 

پــی  را  کتــاب خــدا و ســّنت پیامبــرش؟ص؟ بدعــت عمــوزاده اش  از  گردانــدن  ی  بــا رو ی  و

گفتیــم. کامــل در بطــالن ایــن بدعــت ســخن  ــه ای  گون ــه  گرفــت. در آن مبحــث ب

7. بدعت معاویه در بارۀ دیه

ک )الّدیـات: ص50( از طریـق محّمـد بـن اسـحاق آورده اسـت: »از ُزْهـری پرسـیدم:  ضّحـا

کـه  1. در متـن و در مصـدر »لرّبمـا وددُتنـی« آمـده، ولـی در مصّنـف ابـن ابـی شـیبه: 483/3 »اّنمـا رددَتنـی« درج شـده 
گرفـت. )ن.(  درسـت تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت 

)284(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 308

کنـون  کـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ چـه انـدازه بـود؛ زیـرا ا ›در بـارۀ دیـۀ فـرد ذّمـی برایـم بگـو 

در بـارۀ آن دچـار اختـالف شـده ایم.‹ گفـت: ›میـان خاور و باختر هیچ کس نیسـت که بیش 

از مـن در بـارۀ ایـن موضـوع بداند. این مبلغ در روزگار رسـول خـدا و ابوبکر و عمر و عثمان1000 

یـه آمـد و 500 دینار را به خانوادۀ مقتـول داد و 500 دینار را در بیت  کـه معاو دینـار بـود تـا آن گاه 

المـال نهاد.‹«

در عبـارت بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 102/8( آمـده اسـت: »دیـۀ یهودیـان و مسـیحیان در 

یـه بـر  روزگار پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر و عثمـان؟مهضر؟ هماننـد دیـۀ مسـلمانان بـود و چـون معاو

کار آمـد، بـه خانـوادۀ مقتـول نیـِم آن دیـه را پرداخت و نیم دیگـر را در بیت المال نهاد. این کار 

دیـۀ  بـه نصـف  دیـه،  ایـن  مـورد  در  او  کـه  آن  تـا  ادامـه داشـت  بـن عبدالعزیـز  روزگار عمـر  تـا 

کرد.« یه در بیت المال می نهاد، حذف  که معاو مسلمان حکم نمود و نیم دیگر را 

در الجوهـر الّنقـّی فـی الـرد علـی البیهقـی ]102/8[ آمـده اسـت: »ابـوداوود در زمـرۀ حدیث هـای 

کـه دیـۀ ذّمی در روزگار رسـول  مرسـلش، بـا سـند صحیـح از ربیعـة بـن ابی عبدالّرحمـان آورده 

ی  یـه، و خـدا و ابوبکـر و عمـر و عثمـان همسـان دیـۀ مسـلمان بـود تـا در اوایـل خالفـت معاو

ی آسـیب می بیننـد، بیـت المـال مسـلمانان نیـز  گـر خانـوادۀ مقتـول ذّمـی از قتـل و گفـت: ›ا

کـه 500  آسـیب می بینـد. پـس نیـِم دیـه را در بیـت المـال مسـلمانان قـرار دهیـد و نیـم دیگـر را 

گفـت:  یـه  کشـته شـد؛ معاو یـد!‹ آن گاه، مـردی از ذّمیـان  دینـار اسـت بـه خانـواده اش بپرداز

کـه درون بیـت المـال قـرار می گیـرد، از مسـلمین حذف کنیـم و این کار را  ›کاش ایـن مبلـغ را 

کـه آن جـا بودند، گفت: ›دیـۀ ذّمیان بـه 500 دینار  یم!‹ پـس بـه کسـانی  مایـۀ یـاری ایشـان سـاز

کاهـش داده شـد!‹«

گفته اسـت: ›سـّنت مسـلمانان  گوید: »ُزْهری  ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 139/8 ]148/8[( 

یـه بار نخسـت آن را نیـم نمود و نیم دیگر را ]برای خـود[1 برگرفت.‹« بـر ایـن منـوال بـود و معاو

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(

200/10
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کـه دیـۀ فـرد ذّمـی در روزگار پیامبـر 1000  گذشـت  کتـاب )167/8(  گویـد: در همیـن  امینـی 

کـه ُزْهـری پنداشـته؛ و هیـچ یک از پیشـوایان مذهب هـای چهارگانه، جز  دینـار نبـوده، چنـان 

کـه آن را 1000 دینـار قـرار داد،  کسـی  گفتیـم نخسـتین  ابوحنیفـه، بـر ایـن عقیـده نیسـت. نیـز 

عثمـان بود.

یه انجام داد، سه بدعت به چشم می خوَرد: که معاو کاری  ی، در  از هر رو

گرفتن دیۀ ذّمی. _ 1000 دینار 

_ نیم ساختن دیه میان خانوادۀ مقتول و بیت المال.

کـه دیـه در سـّنت 1000  کارش؛ البّتـه بـه فـرض آن  _ حـذف سـهم بیـت المـال در آخریـن 

دینار و سهمی از آن مربوط به بیت المال باشد.

گـون جهـل  گونا کـه بـه یکـی از احـکام شـریعت از جنبه هـای  پـس آفریـن بـر خلیفـه ای 

کـه هوسـش می پسـندد، بـا آن بـازی می کنـد و نـه بـرای  مـی ورزد یـا آن را می دانـد، اّمـا چنـان 

آن  از  نبایـد  کـه  می دانـد  حـدودی  دارای  را  خداونـد  نـه  و  اسـت  قائـل  ارزشـی  خـدا  حکـم 

کـه بـه خـدا چیـزی ببنـدد و به پیامد  درگذشـت؛ و می گویـد: »کاش ... .« او پـروا نـدارد از ایـن 

گـر  کـه در سـخن خـدای حکیـم آمـده اسـت: »و ا بدعتـش در دیـن اعتنـا نمی کنـد، در حالـی 

وی برخـی سـخنان را بـر مـا بر می بافـت، دسـت راسـت او را می گرفتیـم ]و مانـع وی می شـدیم[ و سـپس رگ 

قلبـش را می بریدیـم�« ]حاقـه/44 و 45 و 46[

8 . وانهادن تکبیر در نمازها که سّنت است

کننـدۀ تکبیـر  کـه نخسـتین تـرک  َطَبرانـی _ در شـرح موّطـأ: طبـری _ از ابوهریـره نقـل نمـوده 

کرد. ابن ابی شـیبه  یاد چنین  که بار نخسـت ز یه بود و ابوعبید روایت نموده  ]میان نماز[ معاو

یـه بـود.  کننـدۀ تکبیـر در نمـاز، معاو کـه نخسـتین حـذف  ب آورده  از طریـق سـعید بـن ُمَسـِیّ
یـخ الخلفاءسـیوطی: ص134 ]ص187[؛ نیـل  )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 215/2 ]270/2[؛ تار

األوطار: 266/2 ]268/2[؛ شرح الموّطأ ُزرقانی: 145/1 ]159/1[(
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ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخاری: 215/2( گوید: »ایـن با آن منافات ندارد؛ زیرا 

یـه نیـز آن را بـدان جهـت ترک نمود کـه عثمان  یـه بـود و معاو یـاد هـم بـه سـبب تـرِک معاو تـرِک ز

ی آن را آهسـته می گفته اسـت.« کـرده بـود1. البّتـه گروهـی از دانشـوران بر آنند که و چنیـن 

یه  کنندۀ تکبیر معاو در الوسـائل الی مسـامرة األوائل )ص15( آمده اسـت: »نخسـتین حذف 

کـه چـون ›مسـع اهلل ملـن محـده‹ می گفـت، بـه سـجده فـرو می شـد، بـی   آن کـه تکبیـر  بگویـد. بـود 

ابراهیـم  از  ]المصّنـف: 242/1[  ابن ابی شـیبه  و  آورده  بـا سـند  از شـعبی  را  ایـن خبـر  عسـکری 

کـرد.« یـاد تکبیـر را حـذف  کـه نخسـتین بـار، ز روایـت نمـوده 

در نیـل األوطـار شـوکانی )266/2( آمـده اسـت: »ایـن روایات با هم منافـات ندارند؛ زیرا ترک 

کـرد. البّته  یـه هم به جهـت ترک عثمـان چنین  یـه بـود و معاو یـاد بـه سـبب تـرک معاو نمـودن ز

کـه  گـزارش نمـوده  ی  گفتـن تکبیـر دانسـته اند. َطحـاو کار را آهسـته  گروهـی از دانشـوران ایـن 

بنی امّیـه تکبیـر را هنـگام فروشـدن بـرای سـجود و رکـوع و نـه برخاسـتن از آن، وامی نهادنـد. 

کردند.« که آنان رها  ]شرح معانی اآلثار: 220/1[ و این نخستین سّنتی نبود 

یـه در مدینـه  کـه معاو شـافعی )کتـاب األّم: 93/1 ]108/1[( از طریـق انـس بـن مالـک آورده 

گـزاْرد و قـراءت را بـا صـدای بلند به جای آورد. بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم از سـورۀ حمد را  نمـاز 

خوانـد؛ اّمـا بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم از سـورۀ پـس از آن را قـراءت نکـرد تـا قراءتـش را پایان داد 

و سـپس هنـگام فرورفتـن بـه سـجده، تکبیـر نگفـت تا آن نمـاز را به پایان برد. چون سـالم داد، 

یـه! از نمازت ربـودی یا فراموش  مهاجـراِن شـنوندۀ آن نمـاز از هـر گوشـه بانـگ زدنـد: »ای معاو

ی از آن پـس بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم سـورۀ پـس از حمـد را می خواْنـد و هنـگام  نمـودی؟« و

فروشـدن بـرای سـجده نیـز تکبیـر می گفت.

یه به مدینه درآمد  کـه معاو همـو )کتـاب األّم: 94/1 ]108/1[( از طریـق عبیـد بـن ِرفاعه آورده 

 و پیشـاپیش مـردم نمـاز نهـاد و بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم را قـراءت ننمـود و هنـگام فروشـدن 

که اندکی بعد در متن خواهد آمد. 1. حدیث آن را مسند احمد ]597/5[ از طریق عمران آورده، چنان 
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و فراشـدن بـرای رکـوع و سـجود نیـز تکبیـر نگفـت. چـون سـالم داد، مهاجـران و انصـار بانـگ 

یـه! از نمـازت ربـودی؛ بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیـم و تکبیـر هنـگام فروشـدن   برآوردنـد: »ای معاو

گـزارد و در آن، آن چـه بـر او ایـراد  ی نمـازی دیگـر بـرای ایشـان  و فـراز آمـدن چـه شـد؟« پـس و

ـِف اإلنتصـار از طریق انس آورده، چنـان که در البحر 
ّ
کـرد و گفـت. ایـن را مؤل گرفتـه بودنـد را یـاد 

الّزّخار )249/2( آمده است.

امینـی گویـد: ایـن احادیـث نشـان می دهنـد که بسـم اهلل الّرحمن الّرحیـم از هنگام نزول 

کریـم همـواره جزئـی از سـوره بـوده و اّمـت بـر همیـن تلّقی آموخته شـده و دل هـا و جان ها  قـرآن 

یـه آن را  ی، چـون معاو گشـته؛ و از همیـن رو آن را در خـود جـای داده و باورهـا بـر آن تثبیـت 

ی نتوانسـت عذر بیاورد که جزء سـوره  وانهـاد، مهاجـران و انصـار او را رباینـدۀ آن خواندنـد و و

نیسـت و ناچـار شـد نمـاز را بـا سـورۀ دارای آن تـاج اعـاده نمایـد و یـا در دیگـر نمازهایـش بـدان 

یه  گـر کسـی بـر ایـن نظـر بـود که بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیم جزء سـوره نیسـت، معاو التـزام یابـد. ا

کار  توجیـه  بـرای  تنهـا  کـه  اسـت  نظـری بدعت آمیـز  ایـن  اّمـا  نظـر احتجـاج می نمـود؛  آن  بـه 

از  از روشـن شـدن راه  کـه پـس  ی سـاخته شـده اسـت؛ همانـان  یـه و امویـان هماننـد و معاو

کردند. ی  بیراهه، او را دنباله رو

م از رسـول خـدا؟ص؟ بوده 
ّ
و اّمـا تکبیـر گفتـن هنـگام هـر فـرود و فـراز نماز؛ این سـّنتی مسـل

یـه بـه سـبب تـرک آن اعتـراض  ی، بـه معاو کـه همـۀ صحابـه آن را می شـناختند و از همیـن رو

کردنـد. چهـار خلیفـه نیـز همیـن گونـه رفتـار می نمودنـد و همـۀ دانشـوران بـر آن اجمـاع دارنـد و 

ی نقـل شـده، آن  کـه از و کـه بـر پایـۀ یکـی از دو روایتـی  آن را مسـتحب می شـمرند، مگـر احمـد 

کنـون  کـه آن را واجـب می داننـد. ا را واجـب دانسـته اسـت. از برخـی ظاهریـان نیـز نقـل شـده 

یـم: پـاره ای از خبرهـای رسـیده در ایـن زمینـه را می آور

1. از مطـرف بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »مـن و عمـران بـن ُحَصیـن فراپشـت علـی بـن 

ابی طالـب؟ضر؟ نمـاز گزاردیـم. هنـگام فروشـدن بـرای سـجده و سـر برداشـتن از آن و برخاسـتن 
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از رکـوع هـر دو رکعـت نمـاز ]دو رکعتـی[ تکبیـر گفـت. چـون نمـازش را به پایان بـرد، عمران بن 

ی مـرا بـه یـاد نمـاز محّمـد؟ص؟ انداخـت.‹ یـا گفـت:  ُحَصیـن دسـتم را گرفـت و گفـت: ›نمـاز و

›همـان نمـاز محّمـد؟ص؟ را بـرای مـا خواْند.‹«

گفـت: »از مدتـی مدیـد _ یـا از فـالن و فـالن مـّدت _  کـه عمـران  در عبـارت احمـد آمـده 

کنـون نمـازی شـبیه تر بـه نمـاز رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن نمـاز علـی نگـزارده ام.« تا

گـزاردم  در عبـارت دیگـر احمـد، از مطـرف، از عمـران آمـده اسـت: »فراپشـت علـی نمـاز 

کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر می خوانـدم. روان شـدم   و مـرا بـه یـاد نمـازی انداخـت 

گـزاردم و دیـدم کـه هنـگام رفتـن بـه سـجده و برخاسـتن از رکـوع، تکبیـر می گفت.  و بـا او نمـاز 

کـه ایـن را وانهـاد، چـه کس بـود؟‹ پاسـخ داد: ›عثمان  گفتـم: ›ای ابونجیـد! نخسـتین کسـی 

کـه چـون پیـر شـد و صدایش ضعیـف گشـت، آن را وانهاد.‹« بـن َعّفـان؟ضر؟ بـود 

)صحیــح البخــاری: 57/2 و 70 ]272/1 و 284[؛ صحیــح مســلم: 8/2 ]374/1[؛ ســنن ابــی داوود: 

 133/1 ]221/1[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف نســائی: 204/2 ]227/1[؛ مســند احمــد: 428/4 و 429 و 431 

و 440 و 444 ]590/5 و 593 و 597 و 609 و 616[؛ البحر الّزّخار: 254/2(

کـه ابوهریـره بـر مـردم نمـاز می خوانـد و بـرای هـر فروشـدن و فراشـدن تکبیـر  2. نقـل شـده 

مـی داد و پـس از نمـاز می گفـت: »مـن در نمـاز بیـش از شـما بـه رسـول خـدا شـبیه هسـتم.« در 

عبـارت بخـاری آمـده اسـت: »نمـاز وی پیوسـته چنین بود تا هنگامی که به دیـدار خدا رفت.«

بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری: 57/2 و 58 ]272/1 و 276[؛ صحیـح مسـلم: 7/2 ]372/1[ بـا چند 
طریـق و عبـارت؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 181/2 و 235 ]247/1[؛ سـنن ابـی داوود: 133/1 ]221/1[؛ 

سـنن الدارمـی: 285/1؛ المدّونـة الکبـری: 73/1 ]71/1[؛ نصـب الّرایـه: 372/1؛ البحـر الّزّخـار: 255/2�

3. از عکرمـه نقـل شـده اسـت: »مـردی را کنـار مقـام ابراهیـم دیـدم کـه در نمـازش بـرای هر 

فروشـدن و فراز آمدن و برخاسـتن و نشسـتن تکبیر می گفت. ]به نشـانۀ تعّجب[ ابن عّباس؟ضر؟ 

را از آن خبـر دادم؛ گفـت: ›ای بی مـادر! آیـا نمـاز پیامبـر؟ص؟ همین گونه نیسـت؟‹«

203/10
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گـزاردم که 22  در عبـارت دیگـر از عکرمـه آمـده اسـت: »در مّکـه فراپشـت پیرمـردی نمـاز 

ی احمـق اسـت.‹ پاسـخ داد: ›مـادرت  گفتـم: ›و تکبیـر در میـان نمازگفـت. بـه ابن عّبـاس 

بـه عزایـت نشـیند! ایـن سـّنت ابوالقاسـم؟ص؟ اسـت.‹« )صحیـح البخـاری: 57/2 و 58 ]272/1[؛ 
مسـند احمـد: 218/1 ]361/1[؛ البحـر الّزّخـار: 255/2(

کـه تغییـر ایـن سـّنت شـریف از جانـب امویـان،  گویـد: از ایـن روایـت برمی آیـد  امینـی 

کـه اصـل سـّنت را فرامـوش  یـه، چنـدان میـان مـردم رسـم شـده بـود  و پیشـاپیش آن هـا معاو

گویـا  ی در شـگفت می شـدند؛  کار و از  یـا  را احمـق می شـمردند  آن  انجـام دهنـدۀ  نمـوده، 

کـه  چیـزی بیـرون از شـریعت را در آن درون سـاخته اسـت! همـۀ این هـا پیامـد آن چیـزی بـود 

یـه و دار و دسـته اش انجـام دادنـد و هوس هـا و شهوت های شـان به آن  دسـت جنایتـکار معاو

گرایش یافت. پس لعنت بر این دور شدگان از آن چه محّمد؟ص؟ آورد!

4. از علـی و ابن مسـعود و ابوموسـی اشـعری و ابوسـعید ُخـْدری و جـز آنـان نقـل شـده کـه 

پیامبـر؟ص؟ بـرای هـر فروشـدن و فراشـدن تکبیـر می گفت.

)صحیـح البخـاری: 70/3 ]271/1[؛ سـنن الدارمـی: 285/1؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 205/2 

بدائـع  372/1؛  الّرایـه:  نصـب  ]71/1[؛   73/1 الکبـری:  المدّونـة  245[؛  و   244 و   228/1[  233 و   230 و 

الّزّخـار: 254/2( البحـر  ابن تیمّیـه؛  الّصنائـع: 207/1؛ منتقـی األخبـار 

5. مسند احمد ]468/6[ و عبدالّرّزاق ]المصّنف: 63/2[ و عقیلی1 از طریق عبدالّرحمان 

کـه بـه کنیه اش مشـهور اسـت _ به قوم  بـن غنـم آورده انـد: ابومالـک اشـعری _ همـان صحابـی 

ی بـه  گفـت: »برخیزیـد تـا همـان نمـاز پیامبـر؟ص؟ را بـرای شـما بگـزارم.« مـا فراپشـت و خـود 

گفـت ... و در هـر فروشـدن و فراشـدن تکبیـری می گفـت. همـۀ ایـن  صـف شـدیم و او تکبیـر 

گذشت. کتاب )176/8(  خبر در همین 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـرای هـر  6. از علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابی طالـب نقـل شـده 

کرده است.)غ.( 1. بنگرید به: کنز العّمال: 162/8. همین را َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 130/2( یاد 
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فروشـدن و فراشـدن تکبیـر می گفـت و همـواره نمـازش چنیـن بـود تـا آن گاه کـه خـدا جانـش را 

سـتاند. )المدّونـة الکبـری: 73/1 ]71/1[؛ نصـب الّرایـه: 372/1(

کارگزارانـــش فرمـــان  کـــه عمـــر بـــن عبدالعزیـــز بـــه  7. در المدّونـــة الکبـــری )72/1 ]70/1[( آمـــده 

گوینـــد، مگـــر در  نوشـــت تـــا بـــرای فروشـــدن بـــه رکـــوع و ســـجود و برخاســـتن از آن تکبیـــر 

کـــه  گفـــت؛ چنـــان  ـــد  ـــا ایســـتادن، تکبیـــر نبای ـــا برپ کـــه ت برخاســـتن از تشـــّهد پـــس از دو رکعـــت 

فتوای مالک است.

این اسـت سـّنت خدا و رسـولش؟ص؟ در تکبیر گفتن نمازها هنگام فروشـدن و فراشـدن؛ 

و خلفـا نیـز چنیـن می کردنـد و پیشـوایان مذاهـب نیـز بر همیـن رأی و نظر بودنـد و بر آن اجماع 

ی آن قـرار می گیـرد و بـا رأیـش  یـارو یدنـش بـا سـنت، رو یـه بـا مخالفـت ورز نموده انـد. اّمـا معاو

ی در برابر سـّنت پیامبر اسـالم  آن را دگرگون می سـازد و امویان بدعت او را سـّنتی درخور پیرو

می شمرند!

گشـته  گویـد: »ثابـت  ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 215/2 ]270/2 و 271[( 

کـه تکبیـر در هـر فروشـدن و فراشـدن بـرای هـر نمازگـزار تشـریع شـده و بیشـینۀ دانشـوران آن را 

کـه واجب اسـت. البّتـه از احمد و برخـی ظاهریان  مسـتحب می داننـد، مگـر تکبیـرة اإلحـرام 

کـه همـۀ آن هـا وجـوب دارد.« نقـل شـده 

که دانشـوران  ی ]شـرح معانی اآلثار: 228/1[ اشـاره نموده  گوید: »َطحاو همو )همان: 216/2( 

کـس ایـن تکبیرهـا را وانهـد، نمـازش صحیـح اسـت. ایـن اجمـاع  کـه هـر  اجمـاع نموده انـد 

کـه احمد آن را واجب می دانـد و در مذهب مالک نیز  جـای تأّمـل دارد؛ زیـرا پیش تـر گذشـت 

کـه آیـا نمـاز بـا تـرک ایـن تکبیرها باطل می شـود یـا خیـر. البّته ممکن  ایـن اختـالف وجـود دارد 

ی بـه اجمـاِع پیـش از اینان اشـاره کرده باشـد.« اسـت َطحـاو

و  واجـب  اإلحـرام  تکبیـرة  کـه  »بـدان  اسـت:  گفتـه   )]98/4[ مسـلم  صحیـح  )شـرح  نـووی 

اّمـا  اسـت؛  صحیـح  نمـازش  گـذارد،  وا را  آن  کسـی  گـر  ا و  اسـت  مسـتحب  دیگـر  تکبیرهـای 
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فضیلت و سـازگاری با سـّنت را از دسـت داده اسـت. این مذهب همۀ دانشـوران اسـت، مگر 

که بر پایۀ یکی از دو روایت از وی، همۀ تکبیرهای نماز واجب هستند.« احمد بن حنبل؟مهضر؟ 

شـوکانی )نیـل األوطـار: 265/2 ]268/2[( گویـد: »از چهـار خلیفـه و جز آنـان و تابعین پس از 

ایشـان گزارش شـده که تکبیر در هر فروشـدن و فراشـدن را تشـریع شـده می  دانسـته اند و عموم 

فقیهـان و دانشـوران نیـز بـر همیـن باورنـد. ابن ُمنـذر آن را از ابوبکـر صّدیـق، عمـر بـن خّطـاب، 

اوزاعـی، مالـک،  ثـوری،  ابوحنیفـه،  بـن عبـاد، شـافعی،  ابن عمـر، جابـر، قیـس  ابن مسـعود، 

گفتـه  کـرده و َبَغـوی )شـرح الّسـّنه ]226/2[(  گـزارش  سـعید بـن عبدالعزیـز، و عمـوم دانشـوران 

است: ›همۀ اّمت بر مشروع بودن این تکبیرها اّتفاق نظر دارند.‹«

تـرک  »در بـارۀ  اسـت:  شـده  نقـل  ابن عبدالبـّر  از   )]160/1[  145/1( زرقانـی  الموّطـأ  شـرح  در 

گر سـه تکبیـر را بیندازد، باید سـجدۀ  کننـدۀ ایـن تکبیرهـا اختـالف اسـت. ابن قاسـم گویـد: ›ا

گـر یـک یـا دو تکبیـر را تـرک نمایـد، بایـد  سـهو بـه جـای آورد؛ وگرنـه نمـازش باطـل اسـت. و ا

گـر نگـزارد، نمـازش صحیح اسـت.‹ عبـداهلل بن عبدالحکـم و اصبغ  سـجدۀ سـهو بگـزارد؛ و ا

گر نگـزارد، نمازش  ی فراموشـی تکبیـر نگویـد، بایـد سـجدۀ سـهو بگـزارد و ا گـر از رو گفته انـد: ›ا

گرچـه نمـازش صحیـح اسـت.‹  یـده؛  گنـاه ورز کنـد،  گـر بـه عمـد چنیـن  باطـل نیسـت. اّمـا ا

کوفیـان و اهـل حدیـث و مالکیـان بـر همیـن عقیده انـد، مگـر  فقیهـان شـهرها از شـافعیان و 

کـه نظـر ابن قاسـم را پذیرفته انـد.« کسـانی 

9. وانهادن لّبیک گویی برای مخالفت با علی؟ع؟

نسـائی )الّسـنن الکبـرٰی: 253/5 ]419/2[( و بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 113/5( از طریـق سـعید 

گفتـن  گفـت: ›ای سـعید! چـرا صـدای لّبیـک  بـن جبیـر آورده انـد: »ابن عّبـاس در عرفـه بـود.1 

یه می ترسـند.‹ پس از خیمه اش بیرون شـد و ندا برآورد:  گفتم: ›از معاو مردم را نمی شـنوم؟‹ 

1. در الّسـنن الکبـری  تألیـف نسـائی )419/2( آمـده اسـت: »همـراه ابن عّبـاس بودیـم.« در الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی 
آمـده اسـت: »نـزد ابن عّبـاس بودیـم.«)غ.(
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ک مالیده شـود. بارخدایا! آنـان را لعن فرما  یه به خا هـم لّبیـک؛ هرچنـد بینـی معاو
ّ
›لّبیـک الل

کردند.‹« کـه بـرای دشـمنی با علی، سـّنت را رهـا 

گویـد: »ایـن سـخن بـدان معنـا اسـت  سـندی در پانوشـت بـر الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی 

ی ترک نمودند.« ی دشمنی با و گفتن را از رو که علی به سّنت ها پایبند بود و اینان لّبیک 

نقـل شـده اسـت: »خداونـد  ابن عّبـاس  از  ابن جریـر،  گـزارش  بـه  الُعّمـال ]152/5[  َکْنـُز  در 

گفتـن را در روز عرفـه نهـی می نمـود؛ زیـرا علـی در ایـن روز  کـه لّبیـک  فالنـی را لعـن فرمایـد 

می گفـت.« لّبیـک 

در عبـارت مسـند احمـد )217/1 ]358/1[( از سـعید بـن جبیـر نقـل شـده اسـت: »در عرفـه 

نـزد ابن عّبـاس رفتـم و دیـدم کـه انـار می خوَرد. گفت: ›رسـول خـدا ]نیز[ در عرفـه افطار می نمود 

کـس را  گفـت: ›خداونـد فـالن  و اّم الفضـل یـک بـار برایـش شـیر فرسـتاد و او نوشـید.‹ سـپس 

لعنـت کنـد! بزرگ تریـن روز حـج را نشـانه رفتنـد و زینتش را محو سـاختند. زینت حج، لّبیک 

گفتـن اسـت.‹« همیـن خبـر در َکْنـُز الُعّمـال ]152/5[ از ابن َجِریـر طبـری نقـل شـده اسـت.

در البدایـة و الّنهایـه )130/8 ]139/8[( از طریـق صحیـح، از سـفیان، از حبیـب، از سـعید، 

یـه را یـاد نمـود و ایـن کـه او در غـروب عرفـه لّبیک گفت،  ی معاو از ابن عّبـاس نقـل شـده کـه و

کـه علی هـم در عصر عرفـه لّبیک  یـه سـخنی تنـد گفـت؛ سـپس خبـر یافـت  پـس در بـارۀ معاو

یـه را تـرک نمود. گفـت، پـس بدگویـی از معاو

گفتن نهی می کرد.« یه از لّبیک  گوید: »معاو ی: 136/7( 
ّ
ابن حزم )الُمحل

گفتـن تـا سـنگ افکنـدن بـه  م نـزد اهـل سـّنت، لّبیـک 
ّ
گویـد: همانـا سـّنت مسـل امینـی 

کـه آیـا باید تا آغاز سـنگ انداختـن به جمرۀ  جمـرۀ عقبـه اسـت و تنهـا در ایـن اختـالف دارنـد 

یـم: کنـون خبرهایـی از ایشـان را در ایـن زمینـه می آور کـرد یـا تـا پایـان آن. ا عقبـه چنیـن 

کـه  1. از فضـل نقـل شـده اسـت: »همـراه پیامبـر؟ص؟ از عرفـات حرکـت نمـودم و دیـدم 

پیوسـته لّبیـک می گفـت تـا جمـرۀ عقبـه را رمـی نمـود؛ و همـراه پرتـاب هـر سـنگریزه تکبیـر نیـز 
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می گفـت. پـس بـا پرتـاب واپسـین سـنگریزه، لّبیک گفتـن را رها نمود.« در عبـارت دیگر آمده 
اسـت: »پیوسـته لّبیـک می گفـت تـا بـه جمـره رسـید.«1

)صحیح البخاری: 109/3 ]605/2[؛ صحیح مسلم: 71/4 ]104/3[؛ سنن الِترِمذی: 150/4 ]260/3[ 

گوید: »در این باب، از علی و ابن مسـعود و ابن عّباس اخباری رسـیده اسـت.« _ ؛ الّسـنن  _ وی 
الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 268/5 و 275 و 276 ]435/2 و 440 و 441[؛ سـنن ابن ماجـه: 244/2 ]1011/2[؛ 

سـنن ابـی داوود: 287/1 ]163/2[؛ سـنن الدارمـی: 62/2؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیف بیهقـی: 112/5 و 119؛ کتاب 

کـرده اسـت.«؛  گفتـه اسـت: »ابن مسـعود از پیامبـر هماننـد آن را روایـت  األّم: 174/2 ]205/2[ کـه 

مسند احمد: 226/1 ]374/1[(

گفتـه اسـت: »ایـن  کـرده و  ایـن خبـر را ابن خزیمـه ]الصحیـح 260/4[ بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه در روایـات دیگـر )نیل األوطـار: 55/5 ]361/4[( به چشـم  حدیـث صحیـح اسـت و ابهامـی را 

گوید: »دانشـوران از اصحاب پیامبر؟ص؟  می خوَرد، تفسـیر می نماید.« ترمذی ]السـنن: 260/3[ 

و جـز ایشـان بـر پایـۀ همیـن خبـر عمـل کرده اند.«

کـه رسـول خـدا؟ص؟ تـا سـنگ  2. از جابـر بـن عبـداهلل و اسـامه و ابن عّبـاس نقـل شـده 

گفتـن پایبنـد بـود و آن را وانمی نهـاد. افکنـدن بـه جمـرۀ عقبـه، بـه لّبیـک 

ـی: 
ّ
الُمحل ]1011/2[؛   244/2 ابن ماجـه:  سـنن  ]605/2[؛   114/3 البخـاری:  صحیـح  بـه:  بنگریـد 

�156/2 الّصنائـع:  بدائـع  136/7؛ 

کــه عبــداهلل بــن مســعود چــون از مزدلفــه بــه منــا  3. از عبدالّرحمــان بــن یزیــد نقــل شــده 

کــدام مــردم اســت؟« _ در عبــارت مســلم:  گفتنــد: »ایــن از  حرکــت نمــود، لّبیــک  گفــت. بــه او 

ــده اند؟ از  ــراه ش گم ــا  ــد ی ــاد برده ان ــردم از ی ــا م ــخ داد: »آی ــت!« _ پاس ــین اس ــرب بادیه نش »او ع

کــه در همیــن مــکان می گفــت: ›لّبیــک  ی نــازل شــد، شــنیدم  کــه ســورۀ بقــره بــر و کــس  همــان 

هم لّبیک.‹«
ّ
الل

1. در صحیح مسلم چنین آمده؛ اّما در دیگر مأخذها آمده است:»آن را رمی نمود.«)غ.(
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بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 363/1؛ چـاپ دیگـر: 71/4 و 72 ]105/3[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف 

کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیح  ـی: 135/7 ضمـن صحیـح شـمردن آن. نیـز چنـان 
ّ
بیهقـی: 112/5؛ الُمحل

کـرده  روایـت  بـا سـند صحیـح  را  آن  اآلثـار: 124/2[  ی ]شـرح معانـی  البخـاری: 420/3 ]532/3[، َطحـاو

اسـت؛ بدائـع الّصنائـع: 154/2�

کـه میمونـه اّم المؤمنیـن هنـگام رمـی جمـره  کریـب غـالم ابن عّبـاس روایـت شـده  4. از 

ی: 136/7(
ّ
لّبیک  گفت. )کتاب األّم: 174/2 ]205/2[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 113/5؛ الُمحل

5. از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »هنـگام رمـی جمـره لّبیـک می گویـی تـا بـه چـادرت 

نـزد خانـواده ات بیایـی.« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 113/5(

کـه عمـر صبحـگاه بیتوتۀ مزدلفـه لّبیک  6. نیـز از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »شـنیدم 

ـی تألیـف ابن حـزم: 136/7(
ّ
می گویـد.« )الُمحل

کـه هنـگام  7. همچنیـن از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »از عمـر بـن خّطـاب شـنیدم 

رمـی جمـرۀ عقبـه لّبیـک می گوید. گفتـم: ›ای امیرالمؤمنین! چرا لّبیک گویی؟‹ پاسـخ داد: 

›مگـر اعمـال حّجمـان پایـان یافتـه اسـت؟‹« )کتـاب األّم: 174/2 ]205/2[ بـه گونۀ مختصر؛ الّسـنن 

ـی: 136/7(
ّ
الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 113/5؛ الُمحل

کـه تـا  گـزاردم و دیـدم  8 . همچنیـن از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »همـراه عمـر 11 حـج 

کـه در )فتح  رمـی جمـره لّبیـک می گفـت.« ایـن خبر را سـعید بـن منصور روایـت نموده، چنان 

الباری بشرح صحیح البخاری: 419/3 ]533/3[( آمده است.

گفتـن شـعار حـج اسـت. پـس در  9. همچنیـن از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »لّبیـک 

کـه جمـرۀ عقبـه را رمی  حـج لّبیـک بگـو تـا آغـاز بیـرون آمدنـت از احـرام؛ و آن هنگامـی اسـت 

نمایـی.« چنـان کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )419/3( آمده، این خبـر را ابن ُمنذر با 

سـند صحیـح روایـت کرده اسـت.
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کـه  گاه  گفتـن نبایـد باز ایسـتد تـا آن  کـه حج گـزار از لّبیـک  10. از ابن مسـعود نقـل شـده 

ـی تألیـف ابن حـزم: 136/7(
ّ
جمـرۀ عقبـه را رمـی نمایـد. )الُمحل

11. از اسـود بـن یزیـد نقـل اسـت کـه از عمر بن خّطاب شـنید کـه در عرفه لّبیک می گفت. 

ی: 136/7(
ّ
)الُمحل

کـه رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر  12. ابن ابی شـیبه ]المصّنـف: 342/4[ از طریـق عکرمـه آورده 

ـی: 136/7(
ّ
و عمـر تـا هنـگام رمی جمـره لّبیک می گفتنـد. )الُمحل

گفتن در روز عرفه پرسـیدند. پاسـخ داد: »این راه را  13. از انس بن مالک در بارۀ لّبیک 

همـراه پیامبـر؟ص؟ و اصحابـش پیمـودم. برخـی از مـا تکبیـر می گفتنـد و برخـی لّبیـک؛ و هیچ 

کـس بـر دیگری ایـراد نمی گرفت.« )صحیح مسـلم: 73/4 ]106/3[(

ی: 136/7(
ّ
که عایشه بعد از عرفه لّبیک می گفت. )الُمحل 14. نقل است 

گشـت و بـه  کـه پـدرش روز عرفـه بـر منبـر فـراز  15. از عبدالّرحمـان بـن اسـود نقـل شـده 

ابن زبیـر گفـت: »چـرا لّبیـک نمی گویـی؟ عمر را دیدم که در همین جـای تو لّبیک می گفت.« 

ی تألیف ابن حزم: 136/7(
ّ
گفت. )الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 113/5؛ الُمحل پس ابن زبیر لّبیک 

کـــه تـــا رمـــی جمـــرۀ عقبـــه لّبیـــک  گفـــت.  16. از موالمـــان امیرالمؤمنیـــن نقـــل اســـت 

)136/7 ـــی: 
ّ
)الُمحل

کـه موالمـان علـی در حـج لّبیـک  گفـت و چـون خورشـید روز عرفـه  17. نیـز نقـل اسـت 

گفتـه  گفتـن را رهـا  کـرد. ایـن را مالـک )الموّطـأ: 247/1 ]338/1[( آورده و  غـروب  نمـود، لّبیـک 

کـه دانشـوران سـرزمین مـا همـواره بـر آن بوده انـد.« ایـن سـخن را  اسـت: »ایـن فتوایـی اسـت 

کـرده اسـت. ـِف البحـر الّزّخـار )342/3( هـم یـاد 
ّ
مؤل

کـه تا رمی  18. از عکرمـه روایـت شـده اسـت: »همـراه حسـین بـن علـی؟امهع؟ بودم و دیدم 

ی: 136/7[
ّ
جمـرۀ عقبـه لّبیک  گفـت.« ]الُمحل
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را  آن  فتـوا  کـه پیشـوایان فقهـی و صاحبـان  اهـل سـّنت  اّتفـاق  مـورد  ایـن اسـت سـّنت 

ـی: 135/7( گویـد: »تـا واپسـین سـنگریزه در رمی جمـرۀ عقبه، نباید 
ّ
پذیرفته انـد. ابن حـزم )الُمحل

لّبیک گفتن را رها نمود. البّته مالک گفته اسـت: ›هنگام حرکت به سـوی عرفه لّبیک گفتن 

گرچـه اندکـی پیش تـر  کـرده؛  رهـا می گـردد.‹« اّمـا ابن حـزم دلیل هـای مالـک بـر ایـن سـخن را رّد 

کـه مالـک چنیـن سـخنی نـدارد و ایـن نسـبت ابن حـزم بـه وی نادرسـت اسـت. دیدیـد 

همـو )همـان: 136/7( گویـد: »حج گـزار نبایـد تـا هنـگام رمـی جمـره، لّبیـک را رها سـازد؛ و 

این فتوای ابوحنیفه و شـافعی و احمد و اسـحاق و ابوسـلیمان اسـت.«

که  گفته اسـت: »سـخن عموم دانشـوران آن اسـت  ملک العلماء )بدائع الّصنائع: 154/2( 

لّبیـک گفتـن رهـا نگـردد؛ و مالـک گفتـه اسـت: ›چـون در عرفـه توّقـف نمـود، لّبیـک گفتـن را 

رهـا کنـد.‹ اّمـا سـخن عموم دانشـوران صحیح اسـت.«

گوید: »شافعی و ابوحنیفه  ابن َحَجر )فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 419/3 ]533/3[( 

گفتن را ادامه داد.« که باید لّبیک  گفته اند  و ثوری و احمد و اسحاق و پیروانشان 

گفتـن تـا رمـی جمـرۀ عقبـه تـداوم  در نیـل األوطـار )55/5 ]361/4[( آمـده اسـت: »لّبیـک 

می یابـد؛ و بـاور بیشـینۀ دانشـوران همیـن اسـت.«

یـه سـّنت را  ایـن اسـت آن چـه پیشـینیان و پسـینیان اّمـت بـر آن همداسـتانند؛ اّمـا معاو

ی، سـبب  سـبک شـمرد، تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه علی؟ع؟ بـه آن پایبند بـود. پس کینه اش به و

ینـت حج باشـد.  شـد تـا مخالـف او رفتـار کنـد؛ هرچنـد موجـب مخالفـت بـا سـّنت و محـو  ز

این نظر خلیفۀ مسلمانان، به پندار آنان، بوده؛ و این، حّد و اندازۀ دینداری او و جایگاهش 

که با زور به نام  کسـی  یغا بر مسـلمانان از چنین  در عمل به سـّنت پیامبر؟ص؟ اسـت! پس در

گشت! خالفت بر ایشان چیره 

کـه ابن عّبـاس بـه حـال احـرام در آن موسـم بـزرگ، آن هـم در  مـن ندانـم آیـا روا و جایـز بـود 

کـه دشـمن امیرالمؤمنیـن و رهـا  یـه را لعـن نمایـد  کـه شـکوه ویـژه دارد، معاو روزی چـون عرفـه 
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کـه همـۀ صحابه  کننـدۀ سـّنت محّمـد؟ص؟ بـوده اسـت؟ مگـر بزرگ دانـای اّمـت نمی دانسـت 

یـه  کـه خواهـد باشـد، روا نیسـت و یـا معاو عـادل هسـتند یـا دشـنام دادن بـه صحابـی، هـر 

یـده و بـه خطـا رفتـه و اشـتباه کننـدۀ از مجتهـدان، یـک اجر دارد؟! مـن ندانم؛ اّما  اجتهـاد ورز

گفتـار بی پایـه نمی گرایـد. کـه ابن عّبـاس سـخن بی مایـه نمی گویـد و بـه  می دانـم 

یـۀ نـادان بـه احـکام خـدا، چـه سـتمگر اسـت! ایـن جـا بـا علـی؟ع؟ مخالفـت  ایـن معاو

کـه سـراپای وجـودش بـه دانـش سـودمنِد آن امـام، نیازمنـد اسـت! سـعید  مـی ورزد، حـال آن 

کشـت.  کـه مـردی از شـامیان همسـرش را بـا مـردی دیگـر یافـت و هـر دو را  گویـد  ب  بـن ُمَسـِیّ

یـه سـخت و مبهـم شـد؛ پـس بـه ابوموسـی نوشـت تـا در ایـن زمینـه  قضـاوت در بـارۀ او بـر معاو

کـرد.[ علـی؟ضر؟ بـه او گفـت: »ایـن ماجـرا در  ی چنیـن  از علـی بـن ابی طالـب سـؤال نمایـد. ]و

گفـت:  کـه مـرا از حقیقـت آن خبـر دهـی!« ابوموسـی  سـرزمین مـن رخ نـداده؛ سـوگندت دهـم 

یـه بـه مـن نوشـته تـا در بـارۀ آن از تـو بپرسـم.« علـی؟ضر؟ گفـت: »منـم ابوالحسـن! ]حکـم  »معاو

کشـند.« گـر آن مـرد چهـار شـاهد نیـاوَرد، بایـد او را بـرای قصـاص بـه بنـد  کـه[ ا چنیـن اسـت 

ایـن خبـر در الموّطـأ )117/2 ]737/2[(؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیف بیهقی )231/8(؛ و تیسـیر الوصول 

إلی جامع األصول )73/4 ]86/4[( روایت شده است.

درخور توّجه

یه بودند، نسل به نسل به  که دوستار معاو کسانی  گرایش نفرت انگیز اموی در میان  این 

شـکل موروثـی باقـی مانـد. پـس می بینیـد که اینـان در مخالفت با شـیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ 

م دسـت می شـویند یا شـیوه های هواپرسـتان را که در برابر دین راسـت مستقیم 
ّ
از سـّنت مسـل

گاه بـرای احیـای آن  یـه نیـز چنیـن می کـرد و  کـه معاو بنیـان نهادنـد، احیـا می کننـد؛ چنـان 

کـه در ماجـرای تمـام  چـه خلیفـۀ ایـن خانـدان فرومایـه ]= عثمـان[ بدعـت نهـاده بـود _ چنـان 

گاه بـرای مخالفـت بـا امـام، همچـون مـورد  گذشـت _ و  خوانـدن نمـاز در سـفر و مـوارد دیگـر 

گفتـن و جز آن. لّبیـک 
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کتـاب رحمـة األّمـة فـی اختـالف األئّمـه _ چـاپ  شـیخ محّمـد بـن عبدالّرحمـان دمشـقی در 

کـردن قبـر اسـت؛ و بر  ح 
ݨّ ݧ ݧ ݧ شـده در حاشـیۀ المیـزان شـعرانی )88/1( _ گویـد: »سـّنت، صـاف و مسـطݨݨݨݨݧ

کار ترجیـح دارد. اّمـا ابوحنیفـه و مالـک و احمـد،  پایـۀ فتـوای برتـر مذهـب شـافعی نیـز همیـن 

کـردن قبـر از نشـانه های  ح 
ݨّ ݧ ݧ ݧ کـردن قبـر را سـزاوارتر شـمرده اند؛ زیـرا صـاف و مسـطݨݨݨݨݧ کوهان شـکل 

شـیعیان شـده اسـت.«

کـردن قبرهـا سـّنت شـرعی اسـت؛ اّمـا از آن  گوینـد: »صـاف و مسـّطح  َغّزالـی و مـاوردی 

گردانـده، قبرهـا را  ی  کار را از نشـانه های خـود سـاخته اند، مـا از آن رو کـه شـیعیان ایـن  جـا 

کنیم.« کوهان شکل 

کـه انگشـتر را در  گویـد: »سـّنت شـرعی آن اسـت  کـه از حنفیـان اسـت،  ـِف الهدایـه 
ّ
مؤل

کننـد؛ اّمـا چـون شـیعیان آن را شـعار خـود سـاخته اند، مـا آن را در  انگشـت دسـت راسـت 

کـه بـه خـالف سـّنت، انگشـتر را در انگشـت  کسـی  کنیـم.« نخسـتین  انگشـت دسـت چـپ 

کـه در ربیـع األبـرار زَمْخَشـری ]24/4[ آمـده اسـت. یـه بـود؛ چنـان  کـرد، معاو دسـت چـپ 

»آیـا سـّنت شـرعی آن  گویـد:  گوشـۀ عمامـه  یختـن  آو حافـظ عراقـی در بـارۀ چگونگـی 

کـه امـروزه رسـم و عادت شـده اسـت یا از  کـه عمامـه را از طـرف چـپ بیاویزنـد، چنـان  اسـت 

طـرف راسـت، بـه سـبب شـرافتی که در سـمت راسـت نهفته اسـت؟ مـن خبری ندیـده ام که 

گر این  طـرف راسـت را تعییـن سـازد، مگـر حدیثـی که َطَبرانـی آن را ضعیف شـمرده؛ و حّتی ا

یخته و سـپس به  که عمامه از سـمت راسـت آو خبر درسـت باشـد، شـاید به این معنا اسـت 

کار از  کـه برخـی انجـام دهنـد؛ اّمـا چـون ایـن  کشـیده و برگردانـده شـود؛ چنـان  سـمت چـپ 

که برای شـباهت نیافتن به آنان، این  شـعارهای شـیعیان امامّیه شـده اسـت، سـزاوار اسـت 

گردد.« )شرح المواهب ُزرقانی: 13/5( کار رها 

گویـد: »بـر پایـۀ قیـاس، صلـوات فرسـتادن بـر هـر  زَمْخَشـری )الکّشـاف: 439/2 ]558/3[( 

کـه بـر شـما صلـوات ]و رحمـت[ می فرسـتد�‹  مؤمـن روا اسـت؛ زیـرا خـدای تعالـی فرمایـد: ›اوسـت آن 
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کـه دعـای تـو آرامشـی اسـت بـرای آنـان�‹ ]توبـه/103[  کـن   ]احـزاب/43[ و نیـز فرمایـد: ›و ایشـان را دعـا 

و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: ›بارخدایـا! بـر خانـدان َاُبوَاْوفـی صلوات ]و رحمت[ فرسـت!‹ 

گـر صلـوات فرسـتادن بـه دنبـال صلـوات بر  اّمـا دانشـوران در ایـن جـا تفصیـل داده، گفته انـد: ›ا

گر تنها به اهل بیت پیامبر   اهلل عیل الّنیّب و آله.” اّما ا
ّ

گویی:“صیل پیامبر باشـد، روا اسـت؛ مثاًل 

کراهـت دارد؛  کـه بـر خـود پیامبـر بـه تنهایـی صلـوات فرسـتاده شـود،  صلـوات فرسـتی، چنـان 

کار سـبب اّتهـام بـه رافضی گـری  زیـرا صلـوات شـعاری ویـژۀ رسـول خـدا؟ص؟ اسـت و نیـز ایـن 

کـه بـه خـدا و روز آخـرت ایمـان دارد، نبایـد در  می شـود؛ و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت:“هر 

گیـرد.”‹« جایـگاه تهمـت قرار 

گـو از شـباهت جسـتن بـه رافضیان  ابن تیمّیـه )منهـاج الّسـّنه: 143/2 ]147/2[( در گفـت و 

کـه شـماری از مسـتحّبات  کـه برخـی از فقیهـان نظـر داده انـد  گفتـه اسـت: »از ایـن جـا اسـت 

گـر چه ایـن وانهـادن واجب نیسـت، انجام آن  کـه شـعار شـیعیان گشـته، بایـد وانهـاد؛ زیـرا ا را 

کـه سـّنی از رافضـی شـناخته  کارهـا شـباهت جسـتن بـه رافضیـان اسـت و سـبب می گـردد 

از  بزرگ تـر  آن هـا،  بـا  مخالفـت  و  دوری  بـرای  آنـان  شـدن  شـناخته  مصلحـِت  پـس  نشـود. 

مصلحـت انجـام آن مسـتحّبات اسـت.«

که باید از شعائر ویژۀ آنان  کافران شمرده  ی این را همچون شباهت جستن به  آن گاه، و

دوری نمود. به خواست خدای تعالی، سخن تفصیلی در بارۀ همۀ این ها و همانندهایش، 

کتاب و سّنت خواهد آمد. گفتار در پیرامون فتواهای دور از  ضمن 

لــی1 
ّ

کتــاب عقــد الــّدرر و الآل گویــد: »در  شــیخ اســماعیل بروســوی )تفســیر روح البیــان: 142/4( 

کارهــای نیــک همچــون صدقــه و روزه  کــه   آمــده اســت: ›در روز عاشــورا مســتحب اســت 

کارهــای یزیــد ملعــون و نیــز شــیعیان  کــه مؤمــن در برخــی  گیــرد و روا نیســت   و ذکــر خــدا انجــام 

یالـی« و آن را شـیخ شـهاب الّدین 
ّ
لـی فـی فضـل الّشـهور و األّیـام و الل

ّ
کتـاب چنیـن اسـت: »عقـد الـّدرر و الآل کامـل  1. نـام 

احمـد بـن ابی بکـر حمـوی، مشـهور بـه رّسـام، نگاشـته اسـت.
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و رافضیــان و خــوارج بــه آنــان شــباهت جویــد؛ یعنــی نبایــد ایــن روز را نــه روز عیــد بشــمارد و 

گروهــش  کشــد، بــه یزیــد ملعــون و  کســی در روز عاشــورا ســرمه بــه چشــم  گــر  نــه روز ماتــم. پــس ا

کشــیدن در ایــن روز مدرکــی صحیــح دارد. پــس تــرک  شــباهت جســته؛ هــر چنــد ســرمه 

کار شــعار ویــژۀ بدعتگــران شــده باشــد، همچــون بــه  گــر آن  ســّنت، خــود، ســّنت اســت، ا

شــیوۀ  کــه  جــا  آن  از  اّمــا  اســت؛  ســّنت  اصــل  در  کــه  انگشــتری  کــردن  راســت  دســت 

که انگشــتری در انگشــت  گشــته، ســّنت در روزگار ما آن اســت  بدعت پیشــگان و ســتمگران 

که در شرح ُقُهْستانی آمده است. کوچک دست چپ نهاده شود؛ چنان 

کـه در روز عاشـورا و روزهـای آغازیـن محـّرم، مقتـل ]و سـوگنامۀ[ حسـین؟ضر؟ را  نیـز هـر 

ک  که برای اندوهنا کلماتی همراه باشـد  گر با  بخواند، به رافضیان شـباهت جسـته؛ به ویژه ا

کسـی  گر  گفتـه اسـت:“ا ی را آسـیب زنـد. ُقُهْسـتانی )الکراهیـه(  سـاختن شـنوندگان، شـأن و

کـه نخسـت از سـوگ دیگـر صحابـه یـاد نماید  خواهـد سـوگ حسـین را یـاد کند،سـزاوار اسـت 

تـا به شـیعیان شـبیه نگـردد.”

کـه مقتـل ]و سـوگنامۀ[  او حـرام اسـت  گوید:“بـر واعـظ و جـز  َغّزالـی  حّجـت اإلسـالم 

حسـین و نقـل آن و اختالفـات و درگیری هـای میـان صحابـه را یـاد نمایـد؛ زیـرا ایـن کار حـّس 

 دشـمنی بـا صحابـه و عیب جویـی از آنـان را برمی انگیـزد. ایشـان نشـانه های دیـن هسـتند 

و بایـد اختالفاتشـان را بـه گونـه ای صحیـح توجیـه نمـود. چـه بسـا این هـا برخاسـته از خطـا در 

یاسـت و دنیـا بـودن؛ چنان که پوشـیده نیسـت.‹« اجتهـاد باشـد، نـه دنبـال ر

گویـد: »نکتـه: در سـالم  البخـاری: 142/11 ]170/11[(  البـاری بشـرح صحیـح  )فتـح  ابن َحَجـر 

یده انـد، پـس از اتفـاق نظـر همـگان بـر  گذشـتگان[ اختـالف ورز دادن بـر غیـر پیامبـران ]از در 

مشـروعّیت سـالم دادن در تحّیـت گفتـن فـرد زنـده. برخـی آن را مطلقـًا روا شـمرده اند و برخـی 

کـه بایـد در پـی سـالم بـر پیامبـران باشـد؛ زیـرا سـالم گفتـن بـر کسـی بـه تنهایـی، شـعار  بـر آننـد 

کرده است.« ی همین عقیده را از شیخ ابومحّمد جوینی نقل  ویژۀ رافضیان است. نوو
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10. بدعت خطبه خوانی پیش از نماز عید

ُزرقانی )شرح الموّطأ: 324/1 ]363/1[( در بارۀ خواندن نماز دو عید پیش از خطبه گوید: »در 

صحیح البخاری ]327/1[ و صحیح مسلم ]283/2[ از ابن عّباس روایت شده است: ›نماز عید را 

که همۀ آنان پیش از خطبه نماز  همراه رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر ]و عثمان[1 بودم و دیدم 

کیست، اختالف شده است. در  که نخستین تغییر دهندۀ این سّنت  می نهادند.‹ در این 

صحیح مسلم، از طارق بن شهاب آمده که نخستین بار مروان در روز عید، خطبه را پیش از نماز 

خواند. در روایت ابن ُمنذر، با سند صحیح از حسن بصری آمده که بار نخست عثمان چنین 

نماز  به  برخی  که  دید  اّما  می خواند؛  نماز  از  پس  را  خطبه  عادت،  همان  به  آغاز  در  و  کرد 

کار مروان تفاوت دارد؛ زیرا  ت با سبب 
ّ
نمی رسند؛ پس خطبه را پیش از نماز خواند. این عل

عثمان مصلحت مردم را رعایت نمود تا نماز را دریابند؛ اّما مروان مصلحت آنان در شنیدن 

خطبه را رعایت کرد؛ ولی گفته شده که در روزگار وی، در خطبه به کسانی دشنام داده می شد 

که سزاوار دشنام نبودند و نیز در ستایش برخی کسان زیاده روی می شد. از این روی، گروهی به 

گرفت.  عمد برای شنیدن خطبه حضور نمی یافتند. پس مروان مصلحت خویش را در نظر 

که  مروان  به خالف  باشد،  انجام داده  گاهی  را  کار  این  که عثمان  دارد  احتمال  همچنین 

گاهی همین  که عمر نیز  گزارش شده  همواره چنین می کرد؛ پس آن را به وی نسبت داده اند. 

کار را انجام داده بود. عیاض و پیروانش این گزارش را صحیح ندانسته اند؛ اّما این سخن جای 

تأّمل دارد؛  زیرا عبدالّرّزاق ]المصّنف: 283/3-284[ و ابن ابی شیبه ]المصّنف: 171/2[ این گزارش 

ْنصاری، از یوسف بن عبداهلل بن سالم آورده اند و این سند 
َ
را از ابن عیینه، از یحیی بن سعید أ

صحیح است. البّته دو حدیث ابن عّباس و ابن عمر با آن تعارض دارد. پس یا باید هر دو را 

صحیح دانست؛ بدین سان که گوییم عمر به ندرت چنین کرده است؛ و یا باید روایت صحیح 

مسلم و بخاری را صحیح تر شمرد.

1. افزوده از شرح الموّطأ و صحیح البخاری و صحیح مسلم است.)غ.(
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ــاس را  ــد، هماننــد همــان حدیــث ابن عّب ــن یزی شــافعی ]کتــاب األّم: 235/1[ از عبــداهلل ب

یــه چــون بــه مدینــه آمــد، خطبــه را پیــش انداخــت. ایــن نشــان می دهــد  کــه معاو آورده و افــزوده 

ی بــود. عبدالــّرّزاق  کارگــزار مدینــه از جانــب و کــرد؛ زیــرا  یــه چنیــن  ی از معاو کــه مــروان بــه پیــرو

کــه نخســتین بدعت گــذاِر خوانــدن  ]المصّنــف: 284/3[ از ابن جریــج، از ُزْهــری روایــت نمــوده 

کــه نخســتین  یــه بــود. ابن ُمنــذر از ابن ســیرین روایــت نمــوده  خطبــه پیــش از نمــاز عیــد، معاو

گــزارش  گویــد: ›اختالفــی میــان ایــن دو  کار را در بصــره انجــام داد. عیــاض  یــاد ایــن   بــار ز

یــه بودنــد و می تــوان  کارگــزاران معاو یــاد  و خبــر مربــوط بــه مــروان نیســت؛ زیــرا هــم مــروان و هــم ز

ی  کارگزارانــش از او پیــرو کــرد و ســپس  یــه چنیــن  کــه نخســت خــود معاو چنیــن توجیــه نمــود 

نموده انــد.‹«

کـه خطبـه را پیـش از نمـاز  گویـد: »نخسـتین کسـی  سـکتواری )محاضـرة األوائـل: ص144(1 

یـاد، رواج  کمـان مروانـی، همچـون مـروان و ز یـه بـود و سـپس ایـن کار در میـان حا خوانـد، معاو

یـه در مدینه _ که خدای تعالی به شـرافتش بیفزاید _  یـاد ایـن کار را در عـراق انجـام داد و معاو یافـت. ز

کرد.« چنیـن 

م، خوانـدن خطبـه 
ّ
امینـی گویـد: در همیـن کتـاب )164/8- 167( گذشـت کـه سـّنت مسـل

پـس از نمـاز دو عیـد اسـت و رسـول امیـن؟ص؟ چنیـن می کـرد و ابوبکـر و عمـر نیـز راه او را پـی 

کرد. اّما عجز و ناتوانیش از سـامان  گرفتند و عثمان هم در بخشـی از دوران خالفتش چنین 

کنده شـوند،  کـه سـبب می شـد مـردم از شـنیدن خطبـه پرا گونـه ای پسـندیده   دادن خطبـه بـه 

کنـد و انتظـار مـردم بـرای نمـاز، ایشـان را از متفـّرق  او را واداشـت تـا خطبـه را بـر نمـاز مقـّدم 

ی بر مردم چیره  کمـان خانـدان بنی امّیـه که پـس از و شـدن بـاز دارد. آن گاه، کارگزارانـش و حا

کـه در  گاه  گرفتنـد. البّتـه انگیـزۀ آنـان متفـاوت بـود؛ زیـرا ایشـان آن  گشـتند، همیـن راه را پـی 

یـده، دشـنام بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را در خطبه هـای خـود آغـاز  سـرزمین ها طغیـان ورز

1. و نیز بنگرید به: األوائل تألیف ابی ِهالل عسکری: ص125�
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کنده می شـدند. پس به نظرشـان رسـید  کار را مباح نمی شـمردند و پرا نمودند، حاضران این 

کنند. که با پیش انداختن خطبه، مردم را ناچار به شنیدن آن 

ی در ایـن  کار و یـه بـود؛ پـس زشـتِی  نخسـتین بنیان گـذار بدعـت دشـنام بـه علـی، معاو

گر  یه ا کـه پیش تـر سـّنت ]خطبۀ نمـاز[ را دگرگون سـاخته بـود. معاو جـا بیـش از عثمـان اسـت 

ی نمـود، آن را بـا بدعتـی ناهنجارتـر و زشـت تر همـراه سـاخت.  چـه از او در ایـن بدعـت پیـرو

کـه بـه گونـۀ صحیح روایت شـده، بـه دّقت  پـس ایـن بدعـت تـازه را بـا سـخن رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه مرا  کـه علـی را دشـنام دهـد، مـرا دشـنام داده؛ و هـر  کـه فرمـوده اسـت: »هـر  تطبیـق نماییـد 

دشـنام دهـد، خداونـد را دشـنام گفتـه اسـت.«1 و نیـز فرمـوده اسـت: »علـی را دشـنام ندهیـد؛ 

زیـرا ]گویـی[ درآمیختـۀ بـا ذات خـدا اسـت.«2 ]ِحلیـة األولیـاء: 68/1[ سـپس دیگر بـار و دیگر بار 

گفتـن  کـه دشـنام  کـه آیـا هیـچ مسـلمانی را روا اسـت تـا اجتهـاد ورزد  کنیـد و بیندیشـید  نظـر 

ی را تطهیـر یافتـه  کـه و بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن جایـز اسـت؛ آن هـم در برابـر نـّص قـرآن عزیـز 

ک؟ص؟ دانسـته؛  دانسـته و والیت و دوسـتی اش را واجب شـمرده و او را همچون خوِد پیامبر پا

ی و دیگـر سـخناِن عـاّم رسـیده  ایـن سـخن روشـن رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ و برابـر  نیـز در  و 

بـه  گفتـن  آن حضـرت؟ص؟ : »دشـنام  ایـن سـخن  مؤمـن، همچـون  بـه  زمینـۀ دشـنام گویی  در 

کـه امیرالمؤمنیـن  گنـاه اسـت.«3؟و آیـا هیـچ مسـلمانی شـک و تردیـد دارد  مسـلمان، فسـق و 

نخسـتیِن اسـالم آورنـدگان و سـزاوارتر از خودشـان بـر ایشـان و امیـر و سرورشـان اسـت؟

11. وانهادن یکی از حدود خداوند

یه آوردند و او دسـتور قطع دستشـان  کـه چند دزد را نزد معاو مـاوردی و دیگـران آورده انـد 

کم ]المسـتدرک علی الّصحیحین:  که راویانشـان همگی ثقه هسـتند، آورده اند و حا 1. این خبر را حافظان با سـندهایی 
130/3[ و ذهبی آن را صحیح شـمرده اند. 

2. در صفحۀ 28 در بارۀ این حدیث، توضیحاتی در پانوشت ارائه شد. )ن.( 

کرده انـد: صحیـح البخـاری ]27/1[؛ صحیـح مسـلم ]114/1[؛ سـنن الترمـذی  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  3. آن را ایـن 
کتاب هـای  کـم؛ داَرُقْطنـی؛ و دیگـران در  ]311/4[؛ سـنن ابن ماجـه]1299/2[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 313/2[؛ حا
»صحیـح« و »مسـند«.]نیز بنگریـد بـه: الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: 20/9؛ مسـند احمـد: 636/1؛ المعجـم الکبیـر 

یـخ بغـداد: 397/3�[ َطَبرانـی: 105/10؛ حلیـة األولیـاء: 23/5؛ تار
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کـه یکـی باقـی ماْند و گفت: را داد تـا آن 
ــع  ــر قط کیف ــه  ــه ب ک ــن  ــم از ای ــرار می ده ــو ق ــو ت ــاه عف ــتم را در پن ــت راس ــن! دس ای امیرالمؤمنی

شــدن برســد.

گنــاه آلــوده نمی شــد، چــون زنــی زیبــاروی بــود؛ امــا هیــچ زیبارویــی بــدون عیبــی  گــر بــه  دســتم ا

گــردد. کــه باعــث زشــتی اش  نیســت 

ــر و ســودی در آن نیســت، هــرگاه دســت راســتم از چپــم  ــه دوســتش داشــته ام، خی ک دنیایــی 

گــردد. جــدا 

کردیـم!« مـادر آن دزد  کنـم؟ دسـت دوسـتانت را قطـع  گفـت: »پـس بـا تـو چـه  یـه  معاو

یـه  کـه از آن هـا توبـه می کنـی.« معاو گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! آن را در زمـرۀ گناهانـت قـرار ده 

که در اسالم مردود و وانهاده شد. )األحکام السلطانیه:  او را آزاد نمود و این نخستین حّدی بود 

ص219 ]228/2[؛ البدایة و الّنهایه: 136/8 ]145/8[؛ محاضرة األوائل سکتواری: ص164(

ی را از حکـم قطعـی  کـه و یـه در ایـن دزد ویژگـی معّینـی یافـت  گویـد: آیـا معاو  امینـی 

و عـاّم قـرآن اسـتثنا نمـود: »و مـرد و زن دزد ]چهار انگشـِت[ دستشـان را به سـزای آنچـه کرده اند بُبرید�« 

کـه اجرای یکـی از حدود خداوند تـرک گردد؟  ]مائـده/38[ یـا مهـرورزی بـه مادرش سـبب شـد 

کـرده اسـت�«  بـه خـود سـتم  براسـتی  از حـدوِد خـدا درگـذرد  کـه  آمـده اسـت: »و هـر  قـرآن حکیـم  در 

]طـالق/1[ »این هـا حـدود و مرزهـای خداسـت، از آن هـا درنگذرید؛ و هر که از حـدود و مرزهای خدا درگذرد، 

کـه خـدا و پیامبـرش را نافرمانی کند و از حـدوِد الهی درگذرد،  چنیـن کسـان سـتمکارند�« ]بقـره/229[ »و هـر 

کـه جاودانـه در آن باشـد�« ]نسـاء/14[ وی را بـه آتشـی درآورد 

گـر در دنیا  کـه فـردای قیامـت از کیفر در امـان خواهد بود، حّتی ا یـه مطمئـن بـود  آیـا معاو

مبـاح  را  گنـاه  آن  ارتـکاب  گنـاه،  از  توبـه  نّیـت  آیـا  وانهـد؟  را  خـدا  حـدود  از  یکـی  عمـد  بـه 

کـه در  کسـی بـه او اطمینـان داد  می سـازد؟ ایـن چیـزی اسـت بـس شـگفت! وانگهـی چـه 

کـه توفیـق توبـه را از او  آینـده توفیـق توبـه از آن گنـاه را خواهـد یافـت و میـان او و توبـه، گناهانـی 

کـرد و یا  سـلب می کننـد، مانـع نخواهنـد شـد یـا گناهـان بزرگـی ایمـان را از او سـلب نخواهند 
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سـبک شـمردن شـریعت، او را بـه دوزخ جـاودان رهنمونـش نخواهـد سـاخت؟ از ایـن گزارش 

کاری معمـول بـوده اسـت و  یـه  گناهـان بـا امیـد توبـه، بـرای معاو کـه انجـام عمـدی  برمی آیـد 

کـه بنیان هـای شـریعت و قانون هـای دیـن و مقـّررات اسـالم  همیـن تـرک اجـرای حـدود اسـت 

ک از بیشـینۀ گناهان تنهـا از بیم کیفِر آمـادۀ اجرا، پرهیز  را آسـیب می زنـد؛ زیـرا جان هـای ناپـا

گـر بـا چنیـن سـبب ها و علت هـای بی ارزشـی از آن کیفر  واَرهنـد، دیگر هیچ  می کننـد؛ حـال ا

کـه جان هـا را تبـاه و صلـح و آرامـش را بـر هـم زَنـد و زاللـِی اسـالم را  کار حرامـی باقـی نمی ماَنـد 

آلـوده و کـدر سـازد و آنـان انجـام ندهنـد؛ و این مایۀ نقض هدف شـریعت و برپا نمودن حدود 

یدن بر خدا و رسولش را مهار می کند. گستاخی ورز که سرکشِی  است 

کـه توبه اش  کـه گاهـی توبـه، پوشـندۀ معصیـت باشـد؛ اّمـا چه کسـی بـه او خبر داد  گیـرم 

گنـاه و  کـه از روی نادانـی مرتکـب  کسـانی اسـت  پذیرفتـه خواهـد شـد؟ »قبـوِل توبـه بـر خـدا تنهـا بـرای 

کـه خـدا ]به بخشـایش خویش[ بر آنـان بازگردد و توبه شـان  بـدی شـوند و سـپس بـزودی توبـه کننـد. آناننـد 

کارهـای بـد همی کننـد تـا چـون  کـه  را بپذیـرد و خداونـد دانـا و باحکمـت اسـت. و توبـه بـرای کسـانی نیسـت 

کفـر بمیرنـد. آنـان را عذابی  کـه بـا حـال  کـردم، و نـه بـرای کسـانی  گویـد اینـک توبـه  مـرگ یکیشـان فـرا رسـد 

ک آمـاده سـاخته ایم�« ]نسـاء/17 و 18[ دردنـا

12. معاویه و پوشیدن لباس های حرام

یــة بــن ابی ســفیان  گروهــی از برجســتگان نــزد معاو کــه  ابــوداوود از طریــق خالــد آورده 

کن قّنســرین در  کــه مقــدام بــن معدی کــرب و عمــرو بــن اســود و مــردی از بنی اســد ســا آمدنــد 

کــه حســن بــن علــی وفــات نمــود؟«  گفــت: »می دانــی  یــه بــه مقــدام  میانشــان بودنــد. معاو

گفــت: »آیــا ایــن را مصیبــت می دانــی؟«  گفــت: »اّنــا هلل و اّنــا الیــه راجعــون.« مــردی1 بــه او  مقــدام 

ی را در دامــن  کــه رســول خــدا؟ص؟ و مقــدام پاســخ داد: »چــرا آن را مصیبــت ندانــم؛ حــال آن 

ــود،  کــه از بنی اســد ب خــود نشــاْند و فرمــود: ›ایــن از مــن اســت و حســین از علــی.‹؟« مــردی 

گفت ... .« پس امانتدارِی ابوداوود را بنگرید! 1. در مسند احمد )130/4 ]118/5[( آمده است:»معاویه به او 
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کــه خداونــد؟زع؟ خاموشــش نمــود.« مقــدام پاســخ داد: »اّمــا مــن  گفــت: »او پــاره آتشــی بــود 

کــه از آن بیــزاری!«  امــروز دســت از تــو برنــدارم تــا بــه خشــمت آورم و تــو را ســخنی بشــنوانم 

گفتــم،  گــر دروغ  گفتــم، ســخنم را راســت بشــمار؛ و ا گــر راســت  یــه! ا گفــت: »ای معاو ســپس 

گفــت: »بــه خداونــد ســوگندت  کنــم.« مقــدام  گفــت: »چنیــن  یــه  کــن!« معاو مــرا تکذیــب 

یــه پاســخ  کــه رســول خــدا؟ص؟ از پوشــیدن جامــۀ ابریشــم نهــی نمــود؟« معاو دهــم! آیــا می دانــی 

کــه رســول خــدا؟ص؟  ــا شــنیدی  ــد ســوگندت دهــم! آی ــه خداون گفــت: »ب داد: »آری.« مقــدام 

گفــت: »بــه خداونــد  یــه پاســخ داد: »آری.« مقــدام  ینــت طــال را نهــی نمــود؟« معاو پوشــیدن ز

کــه رســول خــدا؟ص؟ از پوشــیدن لبــاس از جنــس پوســت  آیــا می دانــی  ســوگندت دهــم! 

حیوانــات درنــده و ســوار شــدن بــر ]زیــن ســاخته شــده از جلــد و پوســت[ آن هــا نهــی نمــود؟« 

یــه؛ مــن همــۀ  گفــت: »پــس بــه خــدا ســوگند! ای معاو یــه پاســخ داد: »آری.« مقــدام  معاو

کــه از دســت تــو رهایــی  گفــت: »ای مقــدام! می دانســتم  یــه  این هــا را در خانــۀ تــو دیــدم!« معاو

نخواهم داشت.« )سنن ابو داوود: 186/2 ]68/4[(

کــه  گناهانــی اقــرار نمــوده  کــه بــه  کســی  گویــد: آیــا می تــوان امیــد خیــر داشــت از  امینــی 

کــه ایــن حکــم را پــس از فراموشــی یــا بی پروایــی، بــه  گاه  همــگان حرامــش شــمرده اند؟ چــرا آن 

کارهــای فرعونــی می کــرد  کــه   او یــادآور شــدند، از آن دســت نکشــید؟ ایــن مــرد طاغوتــی بــود 

م پــروا نداشــت. پــس 
ّ
و بــه پیامدهــای بــد آن هــا اعتنــا نمی نمــود و از مخالفــت بــا ســّنت مســل

ــر  کار اّمــت را بــدون رضایتشــان عهــده دار شــد و بی هیــچ خبرگــی ب کــه  ــر خلیفــه ای  آفریــن ب

گشــت! حکومتشــان چیــره 

در نامـۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه عمـرو بـن عـاص آمـده اسـت: »همانـا دینت را پیـرو دنیای 

یده شـده اسـت ... .« کـه گمراهـی اش آشـکار و پرده اش در کـردی  مـردی 

ــا ســخن آن حضــرت؟ع؟  ــد: »و اّم گوی ــد )شــرح نهــج البالغــه: 60/4 ]160/16[(  ابن ابی الحدی

گمراهــی و تجاوزگــری اش  کــه  یــه: ›گمراهــی اش آشــکار اســت.‹ تردیــد نیســت  در بــارۀ معاو
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یــده بــوده‹  کــه ›پــرده اش در آشــکار بــوده؛ و هــر تجاوزگــری از راه راســت بیــرون اســت. و اّمــا ایــن 

ــژه[ داشــت  ــی ]وی ــود و رفیقان ــراوان ب کــه لودگــی و  بی شــرمی و بی پروایــی اش ف  از آن رو اســت 

ــه  ک ــی  ــر از هنگام ــرد، مگ ــت نمی ک ــت را رعای ــول ریاس ــود و اص ــار نب ــل وق ــینانی؛ اه و شب نش

بــر علــی امیرالمؤمنیــن شــورید و نیازمنــد رعایــت آداب و نظــم و قانــون و طمأنینــه شــد؛ وگرنــه 

در روزگار عثمــان، بســیار پــرده دری می کــرد و از همــۀ زشــتی ها نشــان داشــت. البّتــه در روزگار 

عمــر، از بیــم وی، اندکــی ]کارهــای[ خــود را پنهــان می داشــت؛ اّمــا همچنــان جامــۀ ابریشــم و 

دیبــا می پوشــید و در ظرف هــای طــا و نقــره می نوشــید و بــر اســترهای دارای زین هــای آراســته 

کــه بــر آن هــا پاالن هــای دیبــا و نگاریــن بــود، ســوار می شــد1. در آن هنــگام، هنــوز  بــه طــا و نقــره 

کودکانــه و نشــان جوانــی و سرمســتی قــدرت و حکومــت داشــت. در  جــوان بــود و سبک ســری 

ــا  کــه وی بــه روزگار عثمــان، در شــهر شــام شــراب می نوشــید. اّم کتاب هــای ســیره نقــل شــده 

پــس از وفــات امیرالمؤمنیــن و بــه دســت گرفتــن خافــت، در بــارۀ حــال وی اختــاف کرده انــد. 

کــه دیگــر نمی نوشــید؛ اّمــا  گفته انــد  کــه در نهــان شــراب می نوشــید و برخــی  برخــی بــر آننــد 

گــوش مــی داد و بــر اثــر غنــا بــه وجــد و طــرب درمی آمــد و بــه  کــه ســاز و آواز  اختــاف ندارنــد 

مطربــان پــاداش و صلــه مــی داد. بخوانیــد و ژرف بنگریــد!

13. فاجعۀ ملحق ساختِن زیاد در سال 44

کار  تـا سـال 44 از احـکام ضـروری اسـام ایـن بـود که فرزند از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنا

را چیـزی جـز سـنگ نیسـت! ایـن قاعـده را رسـول خـدا؟ص؟ بـر زبـان مبـارک آورده بـود و اّمـت 

م در زمینـۀ نسـب می دانسـتند. اّمـا در ایـن هنگامـۀ بـس زشـت، فرزنـد هنـد 
ّ
آن را اصلـی مسـل

جگرخـوار بـا بدعـت احمقانـۀ خویـش، بـر ضـد  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ اقـدام کرد!

البخـاری  صحیـح  اسـت:  آمـده  آثـار  ایـن  در  ابوهریـره  طریـق  از  پیامبـر؟ص؟  حدیـث  ایـن 

1. عبـارت متـن بـا آن چـه در شـرح نهج الباغـه آمـده، اندگـی تفـاوت دارد. ترجمـه بر اسـاس فـراز شـرح نهج الباغه صورت 
گرفت. )ن.(
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)199/2 ]2499/6[( در باب میراث؛ صحیح مسـلم )471/1 ]256/3[( در باب شـیر دادن؛ سـنن الِترِمذی 

 310/1 ابـی داوود:  سـنن  ]378/3[؛   110/2 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]463/3[؛   34/2 )150/1؛ 

و 412(� بیهقـی: 402/7  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]282/2[؛ 

نیـز همـان حافظـان، مگـر ِترِمـذی، آن را از طریـق عایشـه نیـز بـا ذکر سـند آورده انـد؛ چنان 

یلعـی )236/3( آمده اسـت. کـه در نصـب الّرایـه تألیـف ز

همچنیـن ایـن روایـت از طریـق عمـر و عثمـان در الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )402/7(؛ از 

عـان: 310/1(؛ و از چنـد طریـق بـه 
ّ
طریـق عبـداهلل بـن عمـرو بـه روایـت ابـوداوود )السـنن، بـاب الل

روایـت احمـد )المسـند: 104/1؛ 409/2؛ 326/5 ]167/1؛ 130/3؛ 446/6[( آمـده و دیگـران نیز آن را 

کرده اند. روایت 

کـه بـه گونـۀ صحیح رسـیده، نزد  افـزون بـر ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ فرمایـش دیگـرش 

کند، بهشـت بر  کس در حال اسـالم پدری جز پدر واقعی اش را اّدعا  م اسـت: »هر 
ّ
اّمت مسـل

ی حـرام اسـت.« )مسـند احمـد: 38/5 و 46 ]17/6 و 29[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 403/7(�  و

کـه در منـا خوانـد: »خداونـد لعـن فرماید هـر که را  نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ در خطبـه ای 

بـه پـدر غیـر واقعـی نسـبت رسـاَند یـا مـوالی غیـر حقیقـی اش را اّدعـا نمایـد. فرزنـد از آِن بسـتر 

کار را جـز سـنگ چیـزی نیسـت.« ازدواج اسـت و زنـا

کار را جز سـنگ چیزی  عبارت دیگر چنین اسـت: »فرزند از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنا

یگردانی  کـه هـر کـس پـدر غیـر واقعـی یا موالهـای غیـر حقیقی اش را بـه سـبب رو نیسـت. هـال 

از آنـان، اّدعـا نمایـد، لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر او اسـت و از او نـه پذیرفتـه شـود 
گردد.«1 ی قبول  کند و نه غرامتی از و که عذاب را از خود دور 

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: صحیـح البخـاری ]724/2[؛ صحیـح مسـلم ]256/3[؛ سـنن ابی داوود 

]330/4[؛ سـنن الِترِمـذی ]463/3[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 378/3[. و بنگریـد بـه: مسـند احمـد: 186/4 و 187 

]204/5[؛ مسـند ابـی داوود َطیاِلسـی: ص169؛ الّترغیـب و الّترهیـب: 21/3 ]73/3[�
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کافر  گاهانه پدری غیر واقعـی را اّدعا نماید،  کـه آ نیـز ایـن سـخن آن حضرت؟ص؟ : »کسـی 
ی نیسـت، از ما نباشـد.«1 که از آِن و که چیزی را مّدعی شـود  اسـت و هر 

که پدر غیر حقیقی اش را اّدعا نماید، رایحۀ بهشت  نیز این سخن آن حضرت؟ص؟ : »هر 

کـه ایـن رایحـه از فاصلـۀ 70 سـال مسـافت نیـز بـه مشـام می رسـد!«  بـه مشـامش نرسـد، بـا آن 

یـخ بغـداد: 347/2؛ الّترغیـب و الّترهیـب: 21/3 ]74/3[( )سـنن ابن ماجـه: 13/2 ]870/2[؛ تار

گاهانه پـدری غیر واقعی را اّدعا ورزد، بهشـت  نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ : »هـر کس آ
گردد.«2 بر وی حرام 

کـه بـه پـدر غیـر واقعـی یـا موالهـای غیـر حقیقـی اش  نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ : »هـر 

ی باشـد.« )الّترغیـب و الّترهیب: 22/3  نسـبت رسـاَند، لعنـت پیاپـی خداونـد تا روز قیامت بر و

]74/3[؛ سـنن ابـوداوود ]330/4[(

ایـن خبرهـا  از شـنیدن  را  او  نبـوی،  برابـر نداهـای  یـه در  یانـۀ معاو اّمـا سیاسـت ترش رو

کار  یـاد را بـه ابوسـفیان زنـا کار سـاخت و تمـام ز ناشـنوا نمـود؛ پـس همـۀ نصیـب را از آِن زنـا

یارویـی بـا مخالفانش،  ی آمادگـی رو یـه در و یـاد بـه بلـوغ رسـید ومعاو کـه ز بخشـید، از آن پـس 

یعنـی دوسـتان علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دیـد.

یافـت و در  تربیـت  یـاد در بسـتر عبیـد، غـالم ثقیـف، زاده شـد و در بدتریـن دامن هـا  ز

کـه معاویـه وی را بـه ابوسـفیان ملحـق نمایـد، او  پلیدتریـن خاسـتگاه رشـد نمـود. پیـش از آن 

یـه در  گفتنـد. خـود معاو یـاد بـن ابی سـفیان  یـاد بـن عبیـد ثقفـی می خواندنـد و از آن پـس، ز را ز

یـة بـن  زمـان حیـات نـوادۀ پیامبـر، حسـن _ سـام اهلل علیـه _ بـه وی نوشـت: »از امیرالمؤمنیـن معاو

کرده انـد و بیهقـی )الّسـنن الکبـری:  1. صحیـح البخـاری ]1292/3[ و صحیـح مسـلم ]113/1[ آن را بـا ذکـر سـند روایـت 
کرده انـد. 403/7( و ابن المنـذر )الّترغیـب و الّترهیـب: 21/3 ]73/3[( آن را از ایـن دو نقـل 

کسـان  که در الّسـنن الکبری تألیف بیهقی )403/7( و الّترغیب و الّترهیب )21/3 ]73/3[( آمده، آن را این  2. چنان 
بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: بخـاری ]2485/6[؛ صحیـح مسـلم ]114/1[؛ سـنن ابـی داوود ]330/4[؛ سـنن ابن ماجـه 

�]870/2[
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کفـران نعمـت نمـودی و خـود را  کـه  یـاد بـن عبیـد: اّمـا بعـد؛ تـو بـرده ای هسـتی  ابی سـفیان بـه ز

کـه شـکر نعمـت کنـی، نـه کفـران آن. همانـا درخـت بـه  سـزاوار کیفـر سـاختی؛ اّمـا سـزاوارتر بـود 

ریشـه اش می رسـد و از تنـه اش شـاخه می گسـتراند؛ اّمـا تـو نـه مـادر داری و نـه پـدر!«

وی در همیـن نامـه می نویسـد: »دیـروز بـرده بـودی و امـروز امیر! این جایگاه بلندی اسـت 

کـه کسـی چـون تـو نتوانـد بـر آن فـراز رود؛ ای زادۀ سـمّیه! چـون ایـن نامـه ام به تو رسـد، مـردم را به 

گر چنیـن کنی، خونت را حفـظ کرده و  فرمانبـری و بیعـت مـن وادار و دسـتور مـرا اجـرا نمـا؛ کـه ا

بـا  و  ربـود  را درخواهـم  تـو  پرنـدۀ شـکاری،  بـا ضعیف تریـن  وگرنـه  نجـات داده ای؛  را  جانـت 

کم تریـن تـالش بـه تـو دسـت خواهـم یافـت و سـوگندی کـه بـه آن وفا خواهد شـد یـاد می کنم که 

تـو را در غـل و زنجیـر و بـا پـای پیـاده و برهنـه از سـرزمین فـارس بـه شـام کشـانم و در بـازار بـر پـای 

که بودی و از آن برآمدی، بازگردانم! و الّسالم.« )شرح  دارم و به بندگی بفروشم و به همان حال 

نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 68/4 ]182/16[(

یـاد بـن سـمّیه  یـاد بـن ُاّمـه و ز یـاد بـن ابیـه و ز چـون حکومـت امـوی بـه سـر آمـد، او را ز

کسـکر  کدخدایـان ایرانـی در منطقـۀ زنـدرود1 در  کنیـز یکـی از  می خواندنـد. مـادرش سـمّیه 

بـود. آن کدخـدا بیمـار شـد و حـارث بـن کلـدۀ ثقفـی را که طبیب بود، خواسـت. حـارث او را 

ی بخشـید. حـارث، سـمّیه را بـه ازدواج یکـی از غالمـان  درمـان نمـود و کدخـدا سـمّیه را بـه و

یاد بزرگ شـد، پدرش  یـاد را از او بـه دنیـا آورد. چـون ز رومـی اش بـه نـام عبیـد درآوْرد و سـمّیه، ز

عبیـد را بـه 1000 درهـم خریـد و آزادش نمـود. مـادرش سـمّیه از روسـپیان نـام آور در طائـف بـود 

و پرچـم روسـپی گری داشـت.

یـاد را بـرای سـامان  کـه عمـر بـن خّطـاب، ز کر بـا ذکـر سـند آورده انـد  ابوعمـر و ابن عسـا

کـه مـردم  ی پـس از بازگشـت از آن جـا خطبـه ای خوانـد  دادن نابسـامانی در یمـن فرسـتاد. و

کدخـدا را آورده اسـت.  کـرده و ماجـرای آن  کـه یاقـوت )معجـم البلـدان: 154/3( از آن یـاد  1. درسـِت آن »زنـَدَوْرد« اسـت 
کـرده اسـت.)غ.( یـخ: 469/2( نیـز از آن یـاد  ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتار
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گـر این جـوان از  هماننـدش را نشـنیده بودنـد. عمـرو بـن عـاص گفـت: »هـال بـه خـدا سـوگند! ا

قریـش بـود، مـردم عـرب را بـا عصـای خویـش چوپانـی می کـرد ]و پیـش می رانـد[!« ابوسـفیان 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! همانـا خوب می دانم که چه کسـی او را در رحم مـادرش جای داد!« 

کـرد؟« پاسـخ داد: »مـن.« علی  علـی بـن ابی طالـب گفـت: »ای ابوسـفیان! چـه کسـی چنیـن 

گفـت: »ای  ی  کـه عمـرو بـه و کر آمـده  گفـت: »ای ابوسـفیان؛ آهسـته!« در عبـارت ابن عسـا

کیفـرت  گـر عمـر ایـن سـخنت را بشـنود، زود  کـه خـودت می دانـی ا کـن؛  ابوسـفیان! سـکوت 

گفـت: خواهـد نمـود!« ابوسـفیان 
که مرا دشمن می شمرد، نبود،  کسی  گر بیم از آن  ای علی! به خدا سوگند! ا

گو نمی رفت. گفت و  صخر بن حرب ماجرایش را فاش می کرد و در بارۀ زیاد 

کرده  و میوۀ دلم را به آنان وانهاده ام. که با مردم ثقیف مدارا  اّما دیرگاهی اســت 

یاد را به ابوسـفیان ملحق سـازد.  که ز یه را وادار سـاخت  و همین ]گفتۀ ابوسـفیان[ معاو

یخ مدینة دمشق: 410/5 ]175/19[( )اإلستیعاب: 195/1 ]قسمت دوم/525[؛ تار

او  و  خواَنـد  خطبـه  تـا  داد  فرمـان  یـاد  ز بـه  عمـر  کـه  آمـده   )]6/5[  3/3( الفریـد  الِعقـد  در 

خطبـه ای بـس نیکـو پرداخـت. ابوسـفیان بـن حـرب و علـی بـن ابی طالـب پـای منبـر نشسـته 

کـه از ایـن جـوان شـنیدی، مایـۀ اعجابـت  گفـت: »آیـا خطبـه ای  بودنـد. ابوسـفیان بـه علـی 

ی پسـرعموی تـو اسـت!«1 علـی  کـه و گفـت: »هـال  گفـت: »آری.« ابوسـفیان  می گـردد؟« علـی 

کـه او را در رحم مادرش سـمّیه انداختم.«  گفـت: »چگونـه؟« ابوسـفیان پاسـخ داد: »مـن بودم 

کـه او فرزنـد تو اسـت؟« ابوسـفیان گفـت: »از ایـن که بر  علـی گفـت: »پـس چـرا ادعـا نمی کنـی 

یه،  کـه معاو کـه پوسـتم را بکنـد!« بـر پایـۀ همین خبر بود  منبـر نشسـته _ یعنـی: عمـر _ بیـم دارم 

یـاد را بـه ابوسـفیان ملحـق سـاخت و گواهانـی نیز به آن شـهادت دادنـد. و این خالف حکم  ز

کار را جـز سـنگ  کـه فرمـوده اسـت: »فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا رسـول خـدا؟ص؟ بـود 

چیـزی نیسـت.«

که هاشمیان و امویان جّد مشترک داشتند، گاه پسرعمو خوانده می شدند. )م.( 1. از آن جا 
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یاد را به پدرش ملحق سـاخت، شایسـته تر  یـه، ز گـر بـر پایـۀ ایـن خبـر، معاو امینـی گویـد: ا

کـه زاده شـد، ابوسـفیان بـا ایـن  ی ملحـق سـازد؛ زیـرا هنگامـی  بـود کـه عمـرو بـن عـاص را بـه و

کـه خـودم او را در رحـم مـادرش نهـادم.«  سـخن اّدعـای پـدری اش را نمـود: »هـال تردیـد نـدارم 

که می پنداشـت ابوسـفیان  کش پرداخت؛ اّما نابغه ]مادر عمرو[  کشـا ی به  سـپس عاص با و

بخیـل اسـت، جـز عـاص را نپذیرفـت. حّسـان بـن ثابـت در همین زمینه سـرود:
ــد او  ــه فرزن ک ــن  ــر ای ــنی ب ــای روش ــت. دلیل ه ــدی نیس ــن تردی ــت و در ای ــفیان اس ــدرت ابوس پ

هســتی، بــرای مــا آشــکار شــد.

کن؛ نه به آن مردک فرومایه، عاص بن وائل! کنی، به او  گر خواهی فخر  پس ا

گذشت. کتاب )123/2(  تا پایان آن چه در همین 

یـه،  مـادر معاو مـادر عمـرو، هنـد  نابغـه  یـاد،  ز مـادر  بـا سـمّیه  کـه  کارانـی  زنا آری؛ همـۀ 

حمامـه مـادر ابوسـفیان، َزْرقـاء مـادر مـروان، و دیگر مشـهوران به روسـپیگری ارتباط داشـتند و 

بـا آنـان درمی آمیختنـد، می توانسـتند اّدعـای پـدرِی فرزندانشـان را داشـته باشـند!

یـه بـه او نوشـت: »اّمـا بعـد؛  کارگـزار علـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود، معاو یـاد  کـه ز گاه  آن 

کـه در آن پـرورش یافتـی ]یعنـی خانـۀ پـدرت عبیـد[، نـزد ما معلوم اسـت؛ پس  همانـا آشـیانی 

پنـاه بـردن و انتسـاب بـه آن را وامگـذار، همچنـان که پرنـدگان به آشیان هاشـان بازمی گردند.1 

کـه عبـد  کـه خـدا بـه آن داناتـر اسـت _ همـان سـخنی را می گفتـم  کار نبـود _  گـر چیـزی در  ا

صالـح ]= حضـرت سـلیمان[ گفـت: ›هـر آینـه بـا سـپاهی بدیشـان درآییم که آنـان را در برابـر آن تاب 

از آنجـا بـه خـواری و سـرافکندگی بیرونشـان رانیـم.‹ ]نمـل/37[« و در پایـان  البتـه  و تـوان نباشـد و 

نامه اش نوشت:
گــر می دانســت چــه را انجــام  کــه چــه خــوب مــردی بــود، ا از خدایــش خیــر فــراوان بــاد زیــاد را 

گــذارد! دهــد و چــه را وا

یـه او را از این که  یـاد فرزنـد ابوسـفیان باشـد و خـود وی نیـز چنیـن چیـزی را در ذهـن داشـت، معاو 1. چـون احتمـال این کـه ز
دچـار توهـم شـود و خـود را بـه ابوسـفیان منتسـب کنـد، بـر حـذر مـی دارد و بـه گونـه ای تحقیرآمیـز بـا او سـخن مـی گویـد و 

خانـۀ اصلـی او را کـه خانـۀ پـدرش، عبیـد، کـه بـرده بـود را به یـادش مـی  آورد. )ن.( 
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کــه ]نــزد مــا[ ثابــت اســت، وقتــی والــی  گفــت  کــه ســخنی  پــدرت را فرامــوش می کنــی، حــال آن 

مــا عمــر بــود و تــو بــه ســخن ایســتاده بــودی. 

کــه زادۀ حــرب را در قــوم خویــش  کــن؛  کــه پــدر مــا نیــز هســت، افتخــار  پــس بــه پــدر نزدیک تــرت 

احتــرام و بزرگی اســت.

کــه تناســبی بــا ایشــان نــداری، همچــون بی تناســب بــودن  کــه خــود را بــه مردمــی بنــدی  ایــن 

کــه بخشــودنی نیســت. انگشــتان نســبت بــه یکدیگــر اســت و ننگــی اســت 

کــه مــردم مضــر بــر همــۀ جهانیــان دارنــد،  کــه خــدا از هــر برتــری  پــس از آنــان دوری ورز؛ 

اســت. ســاخته  دورشــان 

ــوان  کــه صاحبــش را ت ــه ای اســت  کمیــاب اســت و عقــل رهــاورد تجرب رأی درســت تحفــه ای 

گــردد. ــد و از آن هــا بیــرون  کارهــا درآی ــه آبشــخور  ــا بــه درســتی ب می بخشــد ت

گفـت: »بسـی شـگفت اسـت از  یـاد رسـید، در میـان مـردم برخاسـت و  چـون نامـه بـه ز

کـه قصدم کرده، می ترسـاَند؛ حال آن  فرزنـد هنـد جگرخـوار و مـرد سـرکردۀ نفـاق که مرا از این 

گـر او مـرا  کـه میـان مـن و او، عمـوزادۀ رسـول خـدا؟ص؟ همـراه مهاجـران و انصـار قـرار دارد. هـال ا

کـه از همۀ مردم به شمشـیر زدن آشـناترم!«  ی خواهـد دیـد  یـه دهـد، و یارویـی بـا معاو اجـازۀ رو

کارگزاری را به تو سـپرده ام  یاد نوشـت: »اّما بعد؛ من این  این خبر به علی؟ضر؟ رسـید؛ پس به ز

و همچنـان بـر آن سـزاوارم.1 از ابوسـفیان بـر پایـۀ آرزوهـای باطـل و دروغ پـردازِی باطـن، سـخنی 

کـه نـه میراثـی برایـش پدیـد مـی آوَرد و نـه نَسـبی را بـر او حـالل می سـازد _ در  نسـنجیده سـرزده 

عبارت دیگر: هیچ نسـب و میراثی را سـزاوارت نمی سـازد. _ و او ]همچون شـیطان[ از پیش 

و پشت و راست و چپ آدمی درمی آید. پس بپرهیز؛ بپرهیز! و الّسالم.«

ی را بـه ابوسـفیان ملحـق  یـه و کـه معاو یـاد، خبـر رسـید  چـون بـه ابوبکـره، بـرادِر مـادری ز

او سـخن  بـا  کـه هرگـز دیگـر  کار رضایـت داده، سـوگند خـورد  نیـز بدیـن  سـاخته و خـودش 

کـرد و از پدرش پیوند برید. به خدا سـوگند!  کار  نگویـد؛ و گفـت: »او بـا ایـن کار، مـادرش را زنـا

کـه ]مـادرم[ سـمّیه، ابوسـفیان را دیـده باشـد. وای بـر او! بـا اّم حبیبـه، دختـر  هرگـز ندانسـته ام 

که تو را شایستۀ آن می دانستم.«)غ.( 1. در اصل مأخذ چنین است: »در حالی 
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گـر اّم حبیبـه از  ی را ببینـد؟ ا کـرد؟ آیـا می خواهـد و ابوسـفیان و همسـر پیامبـر؟ص؟ چـه خواهـد 

یـاد او را ]بی حجـاب[ بینـد، فریـاد از ایـن مصیبـت  گـر ز گیـرد، رسـوایش سـازد؛ و ا او حجـاب 

یـده خواهـد شـد!« کـه حرمتـی عظیـم از رسـول خـدا؟ص؟ در

یـاد حـج نهـاد و بـه مدینـه درآمـد و خواسـت تـا نـزد اّم حبیبـه رود؛  یـه، ز در روزگار معاو

کـه اّم حبیبـه مانع  اّمـا بـه یـاد سـخن ابوبکـره افتـاد و از ایـن کار منصـرف شـد. برخـی گفته انـد 

کـه نـزدش درآیـد. مالقاتـش شـد و او را اجـازه نـداد 

کــه عبدالّرحمــان  یــاد را نمــود، بنی امّیــه  کــه چــون معاویــه اّدعــای بــرادرِی ز ابوعمــر آورده 

ــا را  ــه م ک ــرای آن  ــه! ب ــت: »ای معاوی گف ــد و وی  ــزد او درآمدن ــود، ن ــان ب ــز در میانش ــم نی ــن حک ب

گــر جــز زنگیــان کســی را نیابــی، ایشــان را بــه خاندان مــا افزایی!«  انــدک و خــوار بشــماری، حّتــی ا

کــن!« مــروان پاســخ  گســتاخ را از مجلــس مــا بیــرون  گفــت: »ایــن  یــه بــه مــروان روی نمــود و  معاو

کســی از پــس او برنمی آیــد!« معاویــه پاســخ داد:  کــه  گســتاخی اســت  داد: »بــه خــدا ســوگند! او 

گــر شــکیبایی و گذشــت مــن نبــود، درمی یافتــی کــه کســی هســت کــه از پس  »بــه خــدا ســوگند! ا

یــاد بــه گوشــم نرســیده اســت؟« ســپس بــه  او برآیــد! آیــا ]گمــان می کنــی[ شــعر وی در بــارۀ مــن و ز

گفــت: »آن شــعر را برایــم بخــوان!« مــروان خوانــد: مــروان 
هــا بــه معاویــة بــن صخر بگو: با کارهایی که می کنی، ما را در تنگنا انداخته ای.

کار نامند؟ گر او را زنا گر پدرت را عفیف خوانند؛ و خشنود می گردی ا آیا به خشم می شوی ا

که نسبت خویشاوندی تو با زیاد، همچون فیل است با ماده االغ. گواهی می دهم  من 

که صخر به او نزدیک شده باشد. گشت، بی آن  که سمّیه زیاد را باردار  گواهی دهم  و 

کـه شـاعر بوده، دانسـته اند  غ حمیـری2  یـاد1 بـن ربیعـة بـن مفـَرّ برخـی ایـن ابیـات را از آِن ز

و آغازش را چنین آورده اند:

ها این نامه و قصیده را از سوی مرد یمانی به معاویة بن صخر برسان.

یاد بوده است. )ن.( یاد« درست باشد؛ زیرا نام پدر یزید بن ربیعه، ز 1. گویا »ابن ز

که شرح حالش را در األغانی )51/17-73 ]262/18-307[( توان یافت. 2. او یزید بن ربیعه، شاعر نام آور است 
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غ  گـزارش کرده انـد: ابـن مفَرّ کـه آوردیـم. عمـر بـن شـبه و جـز او  ادامـۀ ابیـات همـان اسـت 

یـه یـا پسـرش یزیـد آمـد _ پـس از آن که یمنیـان در بارۀ او شـفاعت کرده و  کـه نـزد معاو هنگامـی 

ی کردنـد، به خشـم آمده بودند؛ و نیـز پس از آن که  کـه عّبـاد و بـرادرش عبیـداهلل بـا و از رفتـاری 

کـه کشـید و ذکرش به طـول می انجامد  غ از عّبـاد و بـرادرش عبیـداهلل کشـید آن چـه را  ابـن مفـَرّ

یـه یـا یزیـد رفـت  کـرد و ]سـپس پیـش معاو یـان اخبـار و اشـعار آن را نقـل کرده انـد _ صبـح  و راو

کـه بـا هیـچ مسـلمانی نشـود؛ بـی آن  کـرده  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! عّبـاد بـا مـن رفتـاری  و[ 

گفـت: »مگـر تـو همانـی  ی  یـه بـه و کـرده باشـم!« معاو کـه بدعتـی در اسـالم آورده یـا نافرمانـی 

که سـروده اسـت)؟(: نیسـتی 
ها این نامه و قصیده را از سوی مرد یمانی به معاویة بن صخر برسان:

کار نامند؟« گر او را زنا گر پدرت را عفیف خوانند؛ و خشنود می گردی ا آیا به خشم می شوی ا

کـه حّقـت را بـزرگ و شـأنت را واال سـاخت، چنیـن  گفـت: »نـه؛ سـوگند بـه آن  غ  ابن مفـَرّ

کـه عبدالّرحمـان بـن  نیسـت! ای امیرالمؤمنیـن! مـن هرگـز چنیـن نسـروده ام؛ اّمـا خبـر دارم 

یـه پرسـید: »آیـا تـو نیسـتی که  حکـم ایـن گونـه سـروده و آن را بـه مـن نسـبت داده اسـت.« معاو

سـروده ای)؟(:
خ، هرگز با ابوسفیان درنیامیخت. که مادرت بدون روبند بر ر گواهی دهم 

اّما ماجرا بســیار شــبهه آمیز و مایۀ حیرت و شگفتی شد.1

مگر تو نسروده ای)؟(:
زیاد و نافع و ابوبکره در نظر من بسی مایۀ شگفتی اند؛

کدام از پدری است! گرفته اند و هر  که سه تن هستند، در رحم یک زن شکل  زیرا با آن 

یکی اّدعا دارد قریشی است؛ دیگری خود از بردگان است؛ و آن سومی خویشتن را عرب خواند!

یـاد و فرزندانـش گفتـه ای؟ از مـن دور شـو؛ کـه خداونـد تـو  کـه در هجـو ز در ضمـن ابیاتـی 

یـاد همنشـین ]و دوسـت[ می شـدی، هیـچ  گـر بـا ز گناهـت درگذشـتم. ا را نبخشـاید! مـن از 

1. ابوالفرج این ابیات را از قصیده ای طوالنی شمرده و 19 بیت آن را در األغانی )66/17 ]291/18[( آورده است.
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کـن!« و او موصـل را برگزید. کـه خواهی، سـکونت  یـک از این هـا پیـش نمی آمـد. بـرو و هـر جـا 

گوید: ابوعمر ]اإلستیعاب: قسمت دوم/528[ 

یـاد و فرزندانـش سـروده های فـراوان دارد، بـه جهـت آزارهـای  غ در هجـو ز »یزیـد بـن مفـَرّ

یاد  ی با عّبـاد و برادرش عبیـداهلل بن ز یـاد در خراسـان دیـد. ماجـرای و کـه از عّبـاد بـن ز فـراوان 

ی در هجـو آنـان چنیـن اسـت: مشـهور اسـت. از سـروده های و
ای عّبــاد! هیــچ چیــز تــو را از پســتی و فرومایگــی دگرگــون نمی ســازد. تــو را در میــان قریــش، نــه 

مادری است و نه پدری.
که می رسد.1 کسی می داند نسب تو به  به عبیداهلل بگو: نه پدر حقیقی داری و نه 

گوارتـر از ایـن  گفتـه اسـت: ›هیـچ شـعری در هجـو مـن سـخت تر و نا یـاد  عبیـداهلل بـن ز

غ نبـوده اسـت: سـخن ابن مفـَرّ
گــر بیندیشــی، در ایــن عبــرت  اســت. آیــا جــز بــه ســبب امیــر بودنــت، افتخــاری  کــه ا بیندیــش؛ 

کــرده ای؟ کســب 

ــان  ــش در می ــدی از قری ــه فرزن ک ــت  ــود، ندانس ــده ب ــا زن ــرد و ت ک ــی  ــال زندگ ــه س ــمّیه آن هم س

دارد.‹ مردمــان 

گفته است: کسی جز او نیز 
که ]کنیۀ[ االغ ابوزیاد است. کیست؛ اّما دانم  ندانم پدِر زیاد 

یـاد[ را  کـه مـروان شـعر بـرادرش عبدالّرحمـان ]در هجـو ز گاه  کرده انـد: آن  بـرای مـا روایـت 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! از عبدالّرحمـان خشـنود  بـرای معاویـة بـن ابی سـفیان خوانـد، وی 

یـاد رود و رضایتـش را جویـد و از او پـوزش  نگـردم ]و او را نخواهـم بخشـید[، مگـر آن گاه کـه نـزد ز

یـاد رفت و از او برای ]ورود و[ عذرخواهی اجازه خواسـت؛  خواهـد!‹ عبدالّرحمـان بـرای دیـدار ز

یـاد وی را اجـازه نـداد. سـپس قریشـیان بـه سـراغ عبدالّرحمـان بـن حکـم رفتنـد و آن قـدر  اّمـا ز

یـاد خشـمگینانه بـا  یـاد رفـت. چـون درون شـد و سـالم داد، ز کـه دیگـر بـار نـزد ز کردنـد  اصـرار 

غ 12 بیت آورده است. 1. ابوالفرج)األغانی: 59/17]277/18[( از این قصیدۀ بائّیۀ ابن مفَرّ
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گوشـۀ چشـمش بـه وی نگریسـت و عادتـش بـود کـه در چنیـن حالی چشـمش را تنـگ می کرد. 

گفـت: ›مگـر چـه  را سـروده ای؟‹ عبدالّرحمـان  اشـعار  آن  کـه  ›تـو هسـتی  گفـت:  او  بـه  پـس 

گفتنـی نیسـت!‹ عبدالّرحمـان گفـت: ›خداونـد  کـه  گفتـه ای  یـاد گفـت: ›چیـزی  گفتـه ام؟‹ ز

کار امیر را به سامان آوَرد! آن را که از کار خویش پشیمان گشته ]و در مقام عذرخواهی برآمده[، 

گناهی نباشـد و از گناهکاران باید درگذشـت! اکنون سـروده ام را بشـنو!‹ زیاد گفت: ›بخوان!‹ 

عبدالّرحمان چنین خواند:
که با زبانم در شام بر تو روا داشتم، توبه می کنم. ای ابومغیره! از ستمی 

کرد. که از فرط خشــم، مرا مامت ]و توبیخ[  در بارۀ تو چنان خلیفه را به خشــم آوردم 

ــو اســت و رفتــارت در مامــت  ــا ت گفتــم: حــق ب کــرد، از راه عذرخواهــی  کــه مــرا مامــت  بــه هــر 

مــن زشــت نیســت.

پس از آن رأی خطا، حق را دریافتم و پس از آن، جز لباس بیان بر آن نپوشاندم.

که میان باغ ها می خرامد. زیاد شاخه ای است شاداب از درخت ابوسفیان 

که تو مرا به چه چشمی بینی. تو را برادر و عمو و عموزادۀ خود بینم و ندانم 

که برای من از انگشت میانی ام محبوب تری. تو زیادتی هستی در خاندان حرب 

کــه می کنــی، دســت هایت بــه دســتاورد و توفیقــی  کاری  هــا بــه معاویــة بــن حــرب بگــو: بــا 

رســیدند.

کـه چـه در  گفـت: ›تـو را احمقـی خوش گـذران و شـاعری زبـان آور می بینـم  یـاد بـه وی  ز

گوارایـی پاییـن  گیرنـد، آب از دهانـت بـه  کـه بـر تـو خشـم  یـدن و چـه هنگامـی  حـال خشـم ورز

مـی رود ]و بی عـار و بی غیرتـی[. اّمـا شـعرت را شـنیدیم و عـذرت را پذیرفتیـم. پـس حاجـت 

که از من خشـنود  خویش را بگو!‹ او پاسـخ داد: ›نامه ای برای امیرالمؤمنین ]معاویه[ بفرسـت 

یـه آمـد.  گرفـت و نـزد معاو یـاد پذیرفـت و نامـه ای نوشـت. عبدالّرحمـان نامـه را  گشـته ای!‹ ز

بازگرداْنـد  پیشـین  بـه وضـع  را  او  و  گشـت  از عبدالّرحمـان خشـنود  و  گشـود  را  نامـه  یـه   معاو

یاد را لعنت کند! آیا درنیافته که عبدالّرحمان به او چه گفته است)؟(: و گفت: ›خداوند ز
که برای من از انگشت میانی ام محبوب تری.‹« تو زیادتی هستی در خاندان حرب 
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کـه مـادرش سـمّیه دختر اعـور از بنی عبدشـمس بن  یـاد اّدعـا می کـرد  ابوعبیـده گویـد: »ز

غ در رّد این اّدعا سـرود: یـد منـاة بـن تمیـم اسـت. ابن مفـَرّ ز
که زیاد از قریش نیست و سمّیه نیز از تمیم نبود؛ سوگند می خورم 

که در نسب پست، ریشه دار بود.« کار  بلکه از نسل برده ای بود و از زنی زنا

)األغانی: 51/17-67 ]262/18-294[؛ اإلســتیعاب: 195/1-198 ]قســمت دوم/525-530[؛ 

هــب: 56/2 و 57 ]15/3-17[؛ 
ّ

تاریــخ مدینــة دمشــق: 406/5-423 ]162/19-209[؛ ُمــروج الذ

البدایــة و الّنهایــه: 95/8 و 96 ]103/8-104[؛ اإلتحــاف بحــب األشــراف: ص22 ]ص66[(

یاد  که چون ز یخ األمم و الملوک: 123/6 ]215/5[( با سـندش از ابواسـحاق آورده  طبری )تار

بـه کوفـه درآمـد، گفـت: »بـرای کاری بـه سـراغ شـما آمـده ام کـه مقصـودم از آن، تنهـا نفـع خـود 

یه  شـما اسـت.« گفتنـد: »هـر چـه خواهـی، مـا را بـدان فراخوان!« گفت: »مرا در نسـب بـه معاو

گفتنـد: »مـا بـا شـهادت دروغ، چنیـن نکنیـم.« پـس بـه بصـره رفـت و مـردی  ید!«  ملحـق سـاز

گواهی داد. بـه سـودش 

که ابوسـفیان به طائف رفت و نزد باده فروشـی به نام ابومریم  کر و ابن اثیر آورده اند  ابن عسـا

سـلولی کـه از امتیـاز مصاحبـت بـا پیامبـر برخوردار گشـت، وارد شـد و پس از شـراب نوشـیدن، 

گفـت:  گفـت: »همسـر نداشـتن بـر مـن سـخت شـده؛ زنـی روسـپی برایـم بیـاب!« ابومریـم  بـه او 

»آیـا کنیـز حـارث بـن کلـده، سـمّیه همسـر عبیـد، را می خواهـی؟« ابوسـفیان پاسـخ داد: »گرچه 

ک اسـت، وی را برایم بیاور!« ابومریم آن کنیـز را برایش آورد  پسـتان هایش دراز و زیـر بغلـش بوینـا

ـد شـد و معاویـه اّدعـای بـرادری اش را نمود.
ّ
یـاد متول و او بـا آن زن درآمیخـت؛ پـس ز

»آیـا  گفـت:  ابوبکـره  بـه  یـاد  ز کـه  نمـوده  روایـت  ابوبکـره  از  ابن سـیرین،  از  کر  ابن عسـا

کـه مـن در بسـتر عبیـد  کـه امیرالمؤمنیـن برایـم چنیـن و چنـان خواسـته، حـال آن  ندیـده ای 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: ›هـر کس پدری  زاده شـده و بـه او شـباهت دارم و می دانـم 

یه  جـز پـدر واقعـی اش را اّدعـا کنـد، در جـای نشسـتنش در آتش جای گیرد.‹« سـال بعد معاو
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اّدعـای بـرادری او را نمـود. محّمـد بـن اسـحاق گفتـه اسـت: »نـزد ابوسـفیان نشسـته بودیم که 

گـر از نسـل قومـی باشـرافت باشـد  گفـت: ›چـه زیـرک اسـت او! ا یـاد نمایـان شـد. ابوسـفیان  ز

یـخ مدینـة دمشـق: 409/5 ]174/19[؛  و بـه آنـان نسـب رسـاَند!‹« )الِعقـد الفریـد: 2/3 ]5/5-6[؛ تار

یـخ ابن اثیـر: 191/3 ]470/2[( الکامـل فـی الّتار

یاد نزد وی آمـد و با پرداخت دو میلیـون درهم ]بدهی خود  یـه بیعـت شـد، ز چـون بـا معاو

را بـه بیت المـال[ بـا معاویـه مصالحـه نمـود. سـپس بیـرون آمـد و مصقلـة بـن هبیـرۀ شـیبانی  با 

یـاد بـه او ضمانت سـپرد کـه 20000 درهم به وی بدهـد تا به معاویه بگوید:  یـاد برخـورد نمـود و ز ز

کنـون تنهـا بـا  کـه همـۀ عایـدات و درآمدهـای خشـکی و آبـی سـرزمین فـارس را خـورده، ا یـاد  »ز

گمـان نـدارم آن چـه  پرداخـت دو میلیـون درهـم بـا تـو مصالحـه نمـوده؛ پـس بـه خـدا سـوگند! 

یـه از تـو پرسـید که  گـر معاو گفتـه می شـود، چیـزی جـز حـق باشـد.« سـپس بـه مصقلـه گفـت: »ا

یاد فرزند ابوسـفیان اسـت.‹« مصقلـه چنین کرد  چـه گفتـه می شـود، بگـو: ›گفتـه می شـود که ز

یاد را به سـوی خود جلب نماید و با ملحق سـاختنش به ابوسـفیان،  که ز و معاویه صالح دید 

دوسـتِی خالصانـه اش را نصیـب خویـش سـازد. پـس هـر دو بـر ایـن اسـتلحاق، همداسـتان 

گشـتند.  گواهی دادن به سـود زیاد، حاضر  کسـانی نیز برای  گرد آورد و  شـدند و معاویه مردم را 

یـه بـه او گفـت: »ای ابومریـم! به چه چیـزی گواهی  از جملـۀ گواهـان، ابومریـم سـلولی بـود. معاو

کـه ابوسـفیان نـزد مـن حضـور یافـت و زنـی روسـپی  می دهـی؟« پاسـخ داد: »گواهـی می دهـم 

خواسـت. بـه او گفتـم: ›جـز سـمّیه کسـی را نـدارم.‹ او گفـت: ›بـا آن که آلوده و چرکین اسـت، 

برایم بیاور!‹ پس سـمّیه را برایش آوردم و ابوسـفیان با او خلوت نمود. سـپس سـمّیه از نزد وی 

گفـت: »ای  بـه او  یـاد  کـه از لبه هـای شـرمگاهش منـی می چکیـد.« ز بیـرون آمـد، در حالـی 

ابومریـم؛ آهسـته تر! تـو را آورده انـد کـه گواهی دهی، نه آن که دشـنام گویی.« پـس معاویه او را به 

یـخ  هـب: 56/2 ]16/3[؛ تار
ّ

یـخ الیعقوبـی: 194/2 ]219/2[؛ ُمـروج الذ ابوسـفیان ملحـق سـاخت. )تار
تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]740/2[؛   192/3 یـخ:  الّتار فـی  الکامـل  ]172/19[؛   409/5 دمشـق:  مدینـة 

ی: ص22 ]ص66[( ابن ابی الحدید: 70/4 ]187/16[؛ اإلتحاف بحب األشراف شبراو
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کـه گفته انـد روزی ابوسـفیان بـه حـال مسـتی بـه سـراغ  در الِعقـد الفریـد )3/3 ]5/5[( آمـده 

گفت: »آیا زنی روسـپی داری؟«  آن روسـپی خانه های دارای پرچم رفت و به زِن دارندۀ پرچم 

ک اسـت، او را  که زیر بغلش بوینا گفت: »با آن  کسـی را ندارم.« ابوسـفیان  گفت: »جز سـمّیه 

یـاد را در خانۀ عبید از ابوسـفیان زایید. بیـاور!« پـس بـا او درآمیخـت و سـمّیه، ز

یــاد پــس از حســب دون و نســب پســت خویــش و بعــد از آن کــه در مّدتــی از عمــر طوالنی  ز

کــه نزدیــک 50 ســال بــود1، بــه پــدر شــناخته شــده ای نســبت داده نمی شــد و از ایــن رو بــه او 

کــه اّدعــا  کســی  یــاد پســر پــدرش«، خــود را بــرادر پادشــاه زمــان یافــت و فرزنــد  گفتــه می شــد: »ز

می شــود از بــزرگان محیــط زندگــی خویــش اســت و بــرای او دســت یابی بــه جایگاهــی بلنــد، 

گرفــت؛  کار  یــه، نهایــت تــالش خویــش را بــه  فراهــم شــد. پــس بــرای جلــب خوشــنودی معاو

کــه هماننــد آن را هنــد بــه  ی بخشــیده بــود؛ جایگاهــی  کــه آن جایــگاه را بــه و یــه  همــان معاو

کار دوران جاهلّیــت اّدعــای پــدری اش را داشــتند، بخشــیده  کــه پنــج یــا شــش زنــا فرزنــدش 

یــه را بــا داللت شــکل ظاهری و شــباهت چهره، به ابوســفیان  بــود. البّتــه هنــد جگرخــوار، معاو

یــه نیــز بــه تشــویق و حمایتــش  یــاد خــون شــیعیان را مکیــد و معاو ملحــق ســاخت! از آن پــس ز

پرداخت.

یـاد، چشـم او را از دیـدن زشـتی نسـبت زنـا بـه  گـزاف کاری مـرد بخشـندۀ ایـن مقـام بـه ز

گوش  که با سرسختی  که پسندید تا برادری همچون زیاد داشته باشد  کرد، آن روز  کور  پدرش 

ک زایـی را کـه دوسـت مـی دارد، به انجام رسـاَند. پس  یانبـار و هال بـه فرمانـش گـردد و کارهـای ز

بـه حکـم شـریعت اعتنـا نکـرد که چنین الحاقـی را حرام می داند و گناهش را بزرگ می شـمارد؛ 

و بـه سـخن پیامبـر صـادق؟ص؟ گـوش فرانـداد! یونـس بـن ابی عبیـد ثقفـی بـه معاویه گفـت: »ای 

کار را جـز سـنگ  کـه فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا معاویـه! رسـول خـدا؟ص؟ حکـم نمـوده 

چیـزی نیسـت؛ و تـو بـر خـالف آن رفتـار نمـودی بـا سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ مخالفـت ورزیـدی!« 

1. برخـی سـال والدتـش را هشـتم هجـری، سـال فتـح مّکـه؛ گروهی سـال هجـرت؛ بعضی پیـش از هجرت؛ و عّده ای سـال 
جنـگ بدر دانسـته اند.
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معاویـه گفـت: »بـار دیگـر سـخنت را بگـوی!« یونـس سـخنش را تکرار کـرد. معاویه گفـت: »ای 

یونـس! بـه خـدا سـوگند! یـا از ایـن سـخن دسـت می کشـی و یـا تـو را چـون پرنـده ای می پرانـم کـه 

بسیار دیر به زمین فرود می آید!« )اإلتحاف بحب األشراف: ص22 ]ص67[(

کـه ایـن مـرد چـه انـدازه بـه پیامبرش؟ص؟ بـاور دارد و به حدیث او پـس از تکرارش  بنگریـد 

سرمی سـپارد و به پذیرش و رعایت احترامش پایبند اسـت! داوران این رفتار زشـت، تمامی 

فان و نویسـندگان آن هسـتند!
ّ
عالمان خردمند اّمت و خبرگان و مؤل

کـه آشـکارا حکـم رسـول خـدا؟ص؟ را نقـض  گویـد: »نخسـتین حکـم  ب  سـعید بـن ُمَسـِیّ
یـاد بـود.«1 یـه در بـارۀ ز نمـود، حکـم معاو

کـرد، حکـم  کـه حکـم رسـول خـدا؟ص؟ را نقـض  گویـد: »نخسـتین حکمـی  ابن یحیـی 

یاد بود.« در بارۀ ز

که بر عرب درآمد، کشتن حسن2، نوادۀ پیامبر؟ص؟  گوید: »نخستین مصیبتی  ابن بعجه 

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص131  یـخ مدینـة دمشـق: 412/5 ]179/19[؛ تار یـاد بـود.« )تار و اّدعـای الحـاق ز

]ص182[؛ االوائل تألیف سـیوطی: ص51(

گـر تنهـا یکـی از آن هـا در  کـه حّتـی ا یـه بـود  حسـن ]بصـری[ گویـد: »چهـار ویژگـی در معاو

کـه  کفایـت می کـرد: غلبـه بـر ایـن اّمـت بـه وسـیله سـفیهان تـا آن  ک بـاری  ی بـود، بـرای هال و

کـه بازمانـدگان صحابـه و صاحبـان فضیلـت در میانشـان بودنـد _  بـدون مشـورت ایشـان _ 

باده نـوش و می گسـار  فـردی  کـه  نیـز جانشـین نمـودن پسـرش  ربـود؛  از چنگشـان  را  کارشـان 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده  یـاد، حـال آن  و ابریشـم پوش و سـازنواز بـود؛ نیـز اّدعـای بـرادرِی ز

کار را جـز سـنگ چیـزی نیسـت.‹؛ و همچنیـن  اسـت: ›فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا

که این الحاق رخ داد، بسـیاری از احکام  1. این نخسـتین جنایتی نبود که در اسـالم رخ داد؛ بلکه از روز سـقیفه تا آن روز 
رسـول خدا نقض گشـت که از شـمار بیرون است!

2. در تاریخ مدینة دمشق و مختصر آن، حسین آمده است.)غ.(
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یخ مدینة دمشـق: 381/2؛  گفت: »وای بر او از حجر و یارانش!« )تار کشـتن ُحجر.« سـپس دو بار 
یـخ: 209/4 ]499/2[؛ البدایـة و الّنهایه: 130/8  یـخ األمـم و الملـوک: 157/6 ]279/5[؛ الکامـل فـی الّتار تار

]139/8[؛ محاضـرات االدبـاء تألیـف راغـب: 214/2 ]480/2[؛ النجـوم الزاهـره: 141/1(

ک پیامبـر، امـام حسـن؟ع؟ در حضور معاویه و عمرو بن عـاص و مروان بن َحَکم،  نـوادۀ پـا

کـه نـه پوسـتی سـالم در قریـش  کار؟ نمی بینمـت  یـاد! تـو را بـه قریـش چـه  گفـت: »ای ز یـاد  بـه ز

گرامـی در  گرفتـه و نـه پیشـینه ای ثابـت و روشـن و نـه خاسـتگاهی  داشـته و نـه از آنـان شـاخه 

کاران عـرب او را  کـه مـردان قریـش و زنـا میانشـان داشـته باشـی؛ بلکـه مـادرت زنـی روسـپی بـود 

دسـت بـه دسـت می کردنـد. چـون زاده شـدی، مـردم عـرب برایـت پـدری نمی شـناختند؛ پـس 

ایـن _ یعنـی: معاویـه _ پـس از مـرگ پـدرش، بـرادرِی تـو را اّدعـا نمـود. تـو را افتخـاری نیسـت و 

کفایـت نمایـد. پـدر مـن علـی بـن ابی طالـب،  کنـد! مـا را نیـز رسـول خـدا؟ص؟  کفایتـت  سـمّیه 

سـرور مؤمنـان، اسـت کـه هرگـز از راه ]راسـت ایمان[ بـه جاهلیت برنگشـت؛ و عموهایم حمزه، 

بـرادرم دو سـرور جوانـان بهشـتی هسـتیم.«  و  سـرور شـهیدان، و جعفـر طّیـار هسـتند؛ و مـن 

)المحاسن و المساوی تألیف بیهقی: 58/1 ]ص79[(

کنده از جواهـر برایش آورد  یـه آمـد و هدایـا و امـوال فـراوان و صندوقچه ای آ یـاد نـزد معاو ز

یـاد این  یـه از ایـن هدایـا بسـیار شـادمان گشـت و چون ز کـه هماننـدش دیـده نشـده بـود. معاو

را دیـد، بـر منبـر فـراز شـد و گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن؛ بـه خـدا سـوگند! مـن بودم کـه کژی های 

یایـش را  گوهرهـای در گـردآوردم و  سـرزمین عـراق را برایـت راسـت نمـودم و اموالـش را برایـت 

گـر تو چنین  یاد! ا یـه برخاسـت و گفت: »ای ز یختـم.« یزیـد بـن معاو بـرون آورده، بـه دامانـت ر

یـاد بـن  کـرده ای، مـا نیـز تـو را از هم پیمانـی ثقیـف بـه پیونـد بـا قریشـیان، از قلـم بـه منبـر، و از ز

یه ]به پسـرش[ گفت: »بنشـین؛ پدر و مـادرم فدایت  عبیـد بـه حـرب بـن امّیـه رسـاندیم!« معاو

ید: ص37 ]ص24[( باد!« )المجتنی تألیف ابن ُدَر

که آشـکارا  گوید: »نخسـتین حکم رسـول خدا؟ص؟  سـکتواری )محاضرة األوائل: ص136(1 

1. و بنگرید به: األوائل تألیف ابی ِهالل عسکری: ص167�
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کـه ابوسـفیان از او بیـزاری  یـه بـود  یـاد از جانـب معاو نقـض شـد، در جریـان ادعـای بـرادری ز

ی از فرزندانـش نیسـت و بریـدِن پیونـدش را حکـم داد. اّمـا چـون  کـه و جسـت و اّدعـا نمـود 

یاد  یاد را به خویش نزدیک سـاخت و امیری اش بخشـید؛ پس ز یه به حکومت رسـید، ز معاو

یـاِد زنازاده _ در حّق اهل بیت پیامبر چنان سرکشـی ها و زشـت کاری هایی  بـن ابیـه _ یعنـی: ز

کـه از او سـرزد!« نمـود 

یـه می نگریسـت، می گفـت: ›ایـن  گویـد: »هـرگاه عمـر؟ضر؟ بـه معاو همـو )همـان: ص164( 

کـه بـا سـخنی یـاوه  کسـی بـود  ی نخسـتین  کسـرای عـرب اسـت.‹1 زیـرا و  فرزنـد ابوسـفیان، 

یاد بن ابیه نخسـتین  کـرد و بـه خـالف آن حکـم نمـود و ز و زشـت، حکـم رسـول خـدا؟ص؟ را رد 

کـه در میـان اّمت هـا بـه زشـتی  کـه آن زشـتکاری ها را در حـّق اهـل بیـت؟مهضر؟ نمـود  کسـی بـود 

ممتاز اسـت!«

یاد بیزاری جسـته بود و حّق ارث او به  گفته اسـت: »ابوسـفیان از ز همو )همان: ص246( 

یـاد همچنـان رانـده شـده بـود تا  موجـب احـکام اسـالم را در حضـور صحابـه؟مهضر؟ نفـی نمـود. ز

یـه او را فراخوانـد و بـه خـود نزدیـک سـاخت و امیـری اش بخشـید و آن حکم را  آن گاه کـه معاو

ی، مصیبتـی زشـت   نقـض نمـود و ایـن نخسـتین حکـم نقـض شـدۀ اسـالم بـود. از ایـن رو

یدنـش بـر برتریـِن اّمـت  گـران میـان اّمـت پدیـدار شـد و منفورتریـن رفتـار او سـتم ورز  و رنجـی 

و محبوب تریِن خاندان پیامبر بود.«

کـه در رسـالۀ  کـه هیـچ یـک از بـزرگان دیـن ایـن سـخن جاحـظ را نپذیـرد  گمـان نـدارم 

یـه بـر  گفتـه اسـت: »در ایـن هنـگام، معاو نابتـۀ2 خویـش در بـارۀ بنی امّیـه )ص293 ]ص241[( 

تخـت حکومـت نشسـت و بـر بازمانـدگان شـورا و جماعت انصار و مهاجر مسـلمان اسـتبداد 

کـه سـال  گرفـت؛ و در حقیقـت نـه سـال جماعـت،  کـه سـال جماعـت نـام  یـد، در سـالی  ورز

ْسـد 
ُ
کرده انـد. بنگریـد بـه: اإلسـتیعاب: 253/1 ]قسـمت سـوم/1417[؛ أ گروهـی یـاد  یـه را  1. ایـن سـخن عمـر در بـارۀ معاو

الغابـه: 386/4 ]210/5[؛ اإلصابـه: 434/3�

که درست نیست. )ن.( کتاب »الثابتة« آمده  2. یکی از رسائل جاحظ، »رسالة فی النابتة« است. در متن 

)323(
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کسـرایی  پادشـاهی  بـه  امامـت  کـه  بـود؛ سـالی  و غلبه جویـی  زورگویـی  و   تفرقـه و خشـونت 

گمراهـی و فسـق نبـود و  گشـت و همـۀ این هـا، جـدای از  و خالفـت بـه مقـام قیصـری تبدیـل 

گـزارش کردیـم و در همـان رتبـه قرار داشـت که  کـه  پـس از آن نیـز گناهانـش از همـان گونـه بـود 

ی را انکار  معّیـن نمودیـم؛ تـا آن گاه کـه حکـم رسـول خـدا؟ص؟ را آشـکارا نقض نمود و سـخن و

کار را جـز سـنگ  کـه فرمـوده اسـت: ›فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا کـرد، انـکاری آشـکار 

کـه همـۀ اّمـت باور داشـتند که سـمّیه همسـر ابوسـفیان  چیـزی نیسـت.‹ و ایـن در حالـی بـود 

گرایید.« کافری  یه از زشت کاری به  کرده اند. بدین سان، معاو نبوده و با هم زنا 

یه اسـت را جسـت و جو کنیـم، این را  ک بـار کـه موجـب کفـر معاو گـر کارهـای هال البّتـه ا

گـر نگوییـم: همـۀ آن هـا _ با  در شـمار مـوارد کوچـک خواهیـم یافـت؛ زیـرا بیشـینۀ کارهایـش _ ا

م در تضـاد بـود. پـس تنهـا مخالفـت او بـا رسـول خدا؟ص؟ محـدود به این 
ّ
کتـاب و سـّنت مسـل

کار را جـز سـنگ چیزی نیسـت.« حکـم نیسـت: »فرزنـد از آِن بسـتر ازدواج اسـت و زنـا

ک بار چهارگانۀ معاویه1 14. بیعت گیری برای یزید؛ از کارهای هال

کــه همــۀ وجــودش شــّر و تباهــی  یــه _  ک بــار و مایــۀ شــّر و تباهــی معاو کارهــای هال یکــی از 

گرفتــن بــرای پســرش یزیــد، بــر خــالف خواســت اهــل حــّل و عقــد و نیــز بــه رغــم  بــود _ بیعــت 

ــود.  ــۀ برجســته ب ــدگان صحاب ــدگان مهاجــران و انصــار و مخالفــت و اعتــراض باقیمان بازمان

کار در ســایۀ تهدیــد همــراه بــا زر و ســیم تطمیع هــا2 بــرای آزمنــدان و شهوت پرســتان  ایــن 

صورت پذیرفت.

یـه  کـه حکومـت پادشـاهی و حکمرانـی زورگویانـه و سـتمگرانه بـرای معاو از همـان روز 

کـه پسـرش را جانشـین خـود گردانـد و برایش بیعـت گیرد و  برپـا گشـت، در دلـش می گذشـت 

حکومـت امـوی را در پسـران خاندانـش برقـرار سـازد. پـس همواره در طول هفت سـال، مردم را 

کتاب )ص225( گذشت، بنگرید. که اندکی پیش در همین  1. به سخن حسن بصری 

یاد، »طالء المطامع« درست باشد. )ن.( 2. در متن »طالة المطامع« آمده، ولی به احتمال ز
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ی تمریـن مـی داد ]و آمـاده می سـاخت[. نزدیـکان را عطـا و صله می بخشـید  بـرای بیعـت بـا و

را  آن  گاهـی   )]161/4[  302/2 الفریـد:  )الِعقـد  می سـاخت.  نزدیـک  خویـش  بـه  را  دوردسـتان  و 

گـون آن را نشـخوار می کـرد و بـر زبـان  گونا گاهـی در زمان هـای  فروبـرده و پنهـان می سـاخت و 

یـاد ]بـن  کار، راه را آمـاده می کـرد و ناهمواری هـای آن را همـوار می سـاخت. ز می راْنـد و بـا ایـن 

یـه وصیت نامـه ای  کـه از ایـن بیعـت ناخرسـند بـود، چـون بـه سـال 53 درگذشـت، معاو ابیـه[ 

کـه پـس  سـاختگی بـه او نسـبت داد و آن را بـرای مـردم خوانـد. در ایـن وصیت نامـه آمـده بـود 

کار، هموارسـازی راه بیعـت بـرای  ی از ایـن  یـه، حکومـت از آِن یزیـد اسـت. هـدف و از معاو

یخ األمـم و الملوک: 170/6 ]303/5[(  کـه مدائنی )الِعقـد الفرید: 302/2 ]161/4[؛ تار یزیـد بـود؛ چنـان 

گفتـه اسـت: »در روزگار زندگانـی  آورده اسـت. ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 142/1 ]قسـمت اّول/391[( 

کنایـه از بیعـت بـا یزیـد سـخن می گفـت؛ اّمـا بـر آن تصمیـم  یـه بـه اشـاره و  حسـن]؟ع؟[ معاو

نگرفت و آن را آشکار نکرد، مگر پس از وفات حسن.«

یـه مـردم را بـه بیعـت  گویـد: »بـه سـال 56 معاو ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 79/8 ]86/8[( 

ی حکومـت از  گـردد و پـس از و کـه یزیـد ولی عهـد او  بـا پسـرش یزیـد فراخوانـد، بـر ایـن اسـاس 

ی آورده بـود.1 ابن جریـر  آِن یزیـد باشـد. او در زمـان زندگـی مغیـرة بـن ُشـعبه بـه ایـن تصمیـم رو

یـه آمـد و از  کـه مغیـره نـزد معاو گـزارش نمـوده  یـخ األمـم و الملـوک: 301/5[ از طریـق شـعبی  ]تار

یـه بـه سـبب پیـری و ناتوانـی اش اسـتعفای او را پذیرفـت  کوفـه اسـتعفا نمـود و معاو  کارگـزاری 

کوفـه سـازد. چـون ایـن خبـر بـه مغیـره  ی امیـر  و تصمیـم گرفـت سـعید بـن عـاص را بـه جـای و

یه  رسـید، گویـا پشـیمان گشـت ]و بـاز هـوای امـارت کوفه به سـرش زد[. پس نزد یزیـد بن معاو

گـردد. یزیـد ایـن را از پـدرش  کـه از پـدرش بخواهـد تـا ولیعهـدش  رفـت و او را مشـورت داد 

کـه چنیـن بخواهـی؟‹ پاسـخ داد:  کسـی از تـو خواسـت  گفـت: ›چـه  یـه بـه او  خواسـت. معاو

کـه  کوفـه بازگرداْنـد و دسـتورش داد  یـه از مغیـره خوشـش آمـد و او را بـه امیـری  ›مغیـره.‹ معاو

گرفـت. ایـن آغـاز اندیشـۀ  کنـاره  کوفـه  کارگـزاری  یـه درآمـد و از  1. مغیـره بـه سـال 50 درگذشـت. او در سـال 45 بـر معاو
گرفـت. یـه بـا اشـارۀ مغیـره شـکل  کـه در ذهـن معاو بیعت گیـری بـرای یزیـد بـود 
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بـرای والیت عهـدی یزیـد بکوشـد. مغیـره در ایـن هنـگام بـه زمینه سـازی بـرای ایـن تصمیـم 

کار را ناخوش داشـت؛  یـاد این  یـاد نامـه نوشـت و نظـر او را جویا شـد. ز یـه بـه ز پرداخـت. معاو

ی  آوری اش بـه بـازی و شـکار را می دانسـت.  زیـرا می دانسـت یزیـد بـه بـازی می پـردازد و رو

کـه از دوسـتان نزدیکـش بـود، نـزد او روان سـاخت تـا از ایـن  کعـب نمیـری را  پـس عبیـد بـن 

یـاد بـه او  ی بـه دمشـق رفـت و نخسـت بـا یزیـد دیـدار نمـود و از جانـب ز گرداَنـد. و رأی بـازش 

کار نباشـد و وانهـادِن آن برایـش بهتـر از تالش در این زمینه اسـت. یزید  کـه در پـی ایـن  گفـت 

کار را بـه وقـت  کـه ایـن  از تصمیـم خـود انصـراف یافـت و بـا پـدرش دیـدار نمـود و بـر آن شـدند 

کار پرداخـت و دعـوت  یـه بـه سـامان دهی ایـن  یـاد درگذشـت، معاو دیگـر بگذارنـد. چـون ز

بـرای بیعـت بـا پسـرش یزیـد را آغـاز نمـود و در ایـن زمینـه، بـه همـه سـوی نامـه نوشـت.«

گزارش دیگر در بارۀ آغاز بیعت برای یزید

یه می خواسـت او را  آغـاز اندیشـۀ بیعـت بـرای یزیـد از جانـب مغیـرة بن ُشـعبه بـود. معاو

گمـاَرد. ایـن خبـر بـه مغیـره  کار  کوفـه بـردارد و بـه جایـش سـعید بـن عـاص را بـه  کارگـزاری  از 

کار خویش اسـتعفا دهم تا برای  یه روم و از  که نزد معاو گفت: »نظر صواب آن اسـت  رسـید و 

یه حرکـت نمود  کـه مـن امـارت را خـوش نـدارم.« پـس بـه سـوی معاو مـردم چنیـن وانمـود شـود 

کنـون بـرای شـما والیـت و امیـری را نسـتانم،  گـر ا گفـت: »ا ی رسـید، بـه یارانـش  و چـون نـزد و

گفـت:  او  بـه  و  درآمـد  یزیـد  نـزد  تـا  گشـت  رهسـپار  سـپس  بسـتانم!«  نمی توانـم  هرگـز  دیگـر 

»صحابـۀ برجسـتۀ پیامبـر؟ص؟ و بـزرگان و سـالمندان قریـش درگذشـتند و تنها فرزندان ایشـان 

ادارۀ  ]و  بـه سـّنت و سیاسـت  و داناترینشـان  و نیک رأی تریـن  برتریـن  از  تـو  کـه  بازمانده انـد 

مـردم[ هسـتی. ندانـم چـرا امیرالمؤمنیـن بـرای تـو بیعـت نمی گیـرد!« یزیـد پرسـید: »آیـا بـاور 

گفت: »آری.« کاری امکان دارد؟«  که چنین  داری 

یه، مغیره را خواسـت  گاه سـاخت. معاو پـس یزیـد نـزد پـدرش رفـت و او را از رأی مغیره آ

و بـه او گفـت: »یزیـد چـه می گوید؟« پاسـخ داد: »ای امیرالمؤمنین! دیدی که پس از عثمان، 
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گشـت!1 یزیـد می توانـد جانشـین تـو باشـد؛ پـس  یختـه شـد و چـه اختالفـی برپـا  چـه خون هـا ر

یـدادی رخ دهـد، او پناهـگاه مـردم و جایگزیـن تـو خواهـد  گـر بـرای تـو رو بـرای او بیعـت بگیـر! ا

کسـی  یـه پرسـید: »چـه  برپـا می گـردد.« معاو نـه فتنـه ای  و  یختـه می شـود  نـه خونـی ر و  شـد 

کوفه را برایت ضمانت  کار برای من خواهد شد؟« مغیره پاسخ داد: »من مردم  عهده دار این 

کـرد.«  یـاد مـردم بصـره را؛ و پـس از ایـن دو سـرزمین، کسـی بـا تـو مخالفـت نخواهـد  می کنـم؛ ز

کـه بدیشـان اعتمـاد داری، در ایـن زمینـه  کسـانی  کار خویـش بازگـرد و بـا  گفـت: »بـه  یـه  معاو

گـو کـن! پـس هـم تـو بیندیـش و هـم مـا.« گفـت و 

گفتنـد: »چـه شـد؟« پاسـخ داد:  گفـت و نـزد یارانـش بازگشـت.  یـه را بـدرود  مغیـره، معاو

اّمـت محّمـد؛  ک[ در  ]و خطرنـا راهـی دراز  پیمـودن  بـرای  نهـادم  رکابـی  را در  یـه   »پـای معاو

که هرگز به هم نیاید!« سپس به این بیت تمّثل جست: و میانشان شکافی افکندم 
کن! ک  ]ای بانو![ به نجوای همچون منی بنگر و دشمنان و آن حریفان خشمگین را ها

هـوادار  می دانسـت  کـه  اعتمـادش  درخـور  افـراد  بـا  و  بازگشـت  کوفـه  سـوی  بـه  آن گاه، 

گـو پرداخـت. ایشـان نیـز بیعت بـا یزید را  بنی امّیـه هسـتند، در بـارۀ ماجـرای یزیـد بـه گفـت و 

پذیرفتنـد. پـس ده تـن از آنـان _ برخـی بیـش از ده تـن گفته انـد _ را روان نمود و به ایشـان 30000 

یـه درآمدنـد  گـروه بـر معاو درهـم داد و فرزنـدش موسـی بـن مغیـره را سردسـتۀ آنـان نمـود. ایـن 

گفـت: »بـر ایـن  یـه  کار فراخواندنـد. معاو و بیعـت بـا یزیـد را در نظـرش آراسـتند و او را بـه ایـن 

یـد!« سـپس به موسـی گفت: »پـدرت دین  اندیشـه باشـید؛ اّمـا در آشـکار کردنـش شـتاب نورز

گفت: »چقدر دینشـان برایشـان ارزان بود!« اینان را چند خرید؟« پاسـخ داد: »30000 درهم.« 

که مغیره 40 مرد را به سرپرستی پسرش ُعروه روانه ساخت. چون ایشان  برخی آورده اند 

محّمد؟ص؟  اّمت  مصلحت  رعایت  که  گفتند  و  برخاستند  سخن  به  درآمدند،  معاویه  نزد 

کـه آیـا رسـول خـدا؟ص؟ نمی دانسـت چنیـن سـتیز و اختـالف و خونریـزی بـه ناحـق بـر  کسـی نیسـت از مغیـره بپرسـد  1. آیـا 
کـه وی و سیاسـت مردان جانبـداِر انتخـاب غیـر االهـی اّدعـا  اثـر تعییـن نکـردن جانشـین رخ می دهـد؛ پـس چـرا _ چنـان 

کـرد؟ می کننـد  _ رسـول خـدا؟ص؟ امـت خـود را بـدون تعییـن جانشـین، رهـا 
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کنون پیر گشته ای و  ایشان را به این سفر واداشته؛ و چنین اظهار نمودند: »ای امیرالمؤمنین! ا

بیم داریم که این رشتۀ وحدت از هم بگسلد. پس برای ما پرچمی نصب کن و حّدی برایمان 

تعیین نما تا از آن درنگذریم!« معاویه گفت: »در بارۀ جانشینم نظر دهید!« پاسخ دادند: »رأی 

ما یزید، پسر امیرالمؤمنین، است.« پرسید: »آیا وی را برمی گزینید و به او رضایت می دهید؟« 

گفتند: »آری؛ هم رأی ما است و هم رأی  گفتند: »آری.« پرسید: »رأی شما همین است؟« 

گفت: »پدرت دین اینان را  که پشت سر ما هستند.« معاویه نهان از دیگران به ُعروه  کسانی 

گفت: »همانا دینشان را ارزان یافته است!« سپس به  چند خرید؟« پاسخ داد: »400 دینار.« 

گفت: »در بارۀ سخن شما می اندیشیم؛ و خداوند آن چه را اراده فرماید، مقّدر خواهد  آنان 

کرد. درنگ بهتر از شتاب است!« پس آنان بازگشتند.

یـاد پیـام فرسـتاد و  یـه بـه بیعـت سـتاندن بـرای یزیـد اسـتوار شـد و نـزد ز تصمیـم معاو

گفـت: »هـر  کعـب نمیـری را احضـار نمـود و بـه او  یـاد، عبیـد بـن  گشـت. ز رأی او را خواسـتار 

مشـورت خواهی را امینـی اسـت و هـر راز را جایگاهـی! در خصلت هـای مـردم دو بدعـت رخ 

گفـت: یکـی  کـس نتـوان  کـردن اسـرار؛ و خیرخواهـی از نااهـل. راز را جـز بـا دو  نمـوده: فـاش 

کـه هـم شـرافت نفـس  ی دارد؛ و دیگـری مـردی دنیاپرسـت  کـه امیـد ثـواب اخـرو مـرد آخـرت 

دارد و هـم عقلـش مایـۀ حفـظ افتخارهـای بازمانـده از خانـدان او اسـت. مـن ایـن هـر دو را از 

کـه نوشـتۀ انـدرون نامه هـا در بـارۀ آن، مایـۀ  کنـون تـو را بـرای امـری فراخوانـده ام   تـو آزمـوده ام و ا

اتهـام و بی اعتمـادی اسـت.

را  نظـرم  یزیـد[  ولیعهـدی   =[ کارهـا  برخـی  در بـارۀ  و  نوشـته  نامـه  مـن  بـه  امیرالمؤمنیـن 

خواسـته اسـت. او از رمیدن مردم هراس دارد و البته فرمانبری شـان را امیدوار اسـت. انسـجام 

کاری اسـت سـترگ؛ اّمـا یزیـد فـردی ولنـگار و سـبک شـمرندۀ  امـر اسـالم و تضمیـن آینـدۀ آن، 

دیـدار  بـه  پـس  دارد.  دلبسـتگی  بسـیار  نیـز  شـکار  بـه  ایـن،  بـر  افـزون  و  اسـت  مهـم  کارهـای 

کـه بـا  کـن؛  کار درنـگ  کارهـای یزیـد را بـه او خبـر ده و بـه وی بگـو: ›در ایـن  امیرالمؤمنیـن رو و 

کامـی بـا  کامیابـی بـا تأخیـر بهتـر از نا کـه  درنـگ امیـد انجامـش بیشـتر اسـت. شـتاب منمـا؛ 
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شـتاب اسـت.‹« عبیـد بـه او گفـت: »آیـا کاری بهتر نکنیم؟« زیاد پرسـید: »آن کار چیسـت؟« 

یـه را در نظـرش تبـاه مسـاز و میـان او و پسـرش دشـمنی میفکـن! مـن بـا  پاسـخ داد: »رأی معاو

کـه امیرالمؤمنیـن بـه تـو نامـه نوشـته و در بـارۀ بیعـت  یزیـد دیـدار می کنـم و خبـرش می دهـم 

فسـادانگیز  رفتارهـای  سـبب  بـه  کـه  داری  بیـم  تـو  و  خواسـته؛  را  نظـرت  وی  بـرای   گرفتـن 

کـه مـردم از وی نکوهـش می کننـد، در ایـن زمینـه بـا پـدرش مخالفـت نماینـد؛   و شـرارت بار 

و صـالح می دانـی کـه ایـن کارهـای مایـۀ نکوهـش را رهـا سـازد تا حّجت بـرای وی بر مـردم قوی 

شـود. بدیـن سـان، آن چـه می خواهـی، حاصـل می شـود: هـم بـرای امیرالمؤمنیـن خیرخواهـی 

نمـوده ای و هـم از آن چـه بـر کار اّمـت بیـم داری، در امان مانده ای.« زیاد گفت: »تیر را بر هدف 

یـه[ قرار  گـر رأیـت صواب باشـد، مـورد اعتراض ]معاو نشـاندی. بـا برکـت خداونـد روان شـو؛ کـه ا

کارها  گر خطا باشـد، خیانت نورزیده ای و رأی خود را آشـکار نموده ای و خداوند  نمی گیرد؛ و ا

که برای ما دانسته نیست، مقّدر و محّقق خواهد نمود.« گونه ای  را به 

کارهایـش  گشـت. یزیـد از بسـیاری  ی یـادآور  پـس عبیـد نـزد یزیـد رفـت و این هـا را بـه و

کـه  یـه فرسـتاد و بـه او پیشـنهاد نمـود  یـاد نامـه ای بـرای معاو دسـت برداشـت. همـراه عبیـد، ز

یـه بـر  یـاد درگذشـت، معاو یـه رأی او را پذیرفـت. اّمـا چـون ز کنـد وشـتاب نـورزد. معاو درنـگ 

گرفتـن بـرای یزیـد مصّمـم شـد و صـد هـزار درهـم بـرای عبـداهلل بـن عمـر فرسـتاد و او  بیعـت 

گـر چنیـن  گفـت: »ایـن را می خواسـت؟ ا گفتنـد،  پذیرفـت. چـون از بیعـت یزیـد بـا او سـخن 

یـخ األمـم و الملـوک: 169/6 و 170  کنـم، دینـم بسـی ارزان اسـت!« و از بیعـت خـودداری نمـود. )تار

یـخ: 214/3 و 215 ]509/2[( ]301/5-303[؛ الکامـل فـی الّتار

بیعت یزید در شام و کشته شدن ]امام[ حسن، سبط پیامبر، به سبب آن

در دمشـق  نـزد وی  یـه،  بـا احضـار معاو گـون  گونا کـه هیأت هـای سـرزمین های  گاه  آن 

ک بـن قیـس فهـری را  بـود _ معاویـه، ضّحـا گردآمدنـد _ و احنـف بـن قیـس نیـز در میانشـان 

فراخوانـد و بـه او گفـت: »هـرگاه بـر منبر نشسـتم و بخشـی از موعظه و سـخنم را به پایـان بردم، از 
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گـوی و از  مـن اجـازۀ برخاسـتن بگیـر و چـون اجـازه ات دادم، خـدای تعالـی را حمـد و سـتایش 

یزیـد یـاد کـن و در بـارۀ او آن چـه کـه اقتضای حق او بر  تو اسـت، به نیکی سـتایش کن! سـپس 

از مـن بخـواه کـه وی را جانشـین خـود سـازم؛ زیـرا بـه این باور رسـیده و تصمیم گرفتـه ام که وی 

کار و جز آن، از خداوند طلب خیر و تقدیر نیکو می نمایم.« گردانم. در این  را جانشین خود 

ـــن  ـــن مع ـــور ب ـــزاری و ث ـــعدۀ ف ـــن مس ـــداهلل ب ـــی و عب ـــان ثقف ـــن عثم ـــان ب آن گاه، عبدالّرحم

ک  ســـلمی و عبـــداهلل بـــن عصـــام اشـــعری را فراخوانـــد و بـــه آنـــان نیـــز فرمـــان داد تـــا هـــرگاه ضّحـــا

گرفتـــن بـــرای  یـــه را بـــه بیعـــت  ی را تأییـــد نماینـــد و معاو گفتـــار و ســـخنش را بـــه پایـــان ُبـــرد، 

یزید فراخوانند.

سپس معاویه به خطابه پرداخت و آن چند تن نیز بعد از وی، در بارۀ آن چه خوشایندش 

بـود، یعنـی بیعـت بـا یزیـد، به سـخن پرداختنـد. معاویه گفـت: »احنف کجا اسـت؟« احنف 

پاسـخش داد.  معاویـه گفـت: »آیـا سـخن نمی کنـی؟« پـس احنف برخاسـت و در پی سـتایش 

کار امیرالمؤمنیـن را بسـامان سـازد! مـردم در زمانـه ای زشـت و  گفـت: »خـدا  و ثنـای خداونـد، 

ناهنجـار بـه سـر می بردنـد کـه بـه سـر آمـد و از آن پـس روزگاری نیک و خوشـایند در پیـش دارند. 

گـرم روزگار  یزیـد پسـر امیرالمؤمنیـن، فرزنـدی شایسـته اسـت؛ اّمـا ای امیرالمؤمنیـن! تـو سـرد و 

کسـی  کار را پـس از خـود بـه چـه  کـه  را چشـیده ای ]و نیـک و بـد آن را دیـده ای[؛ پـس بـدان 

که به تو مشـورت می دهد و مصلحت  می سـپاری و از فرمان اینان سـرپیچی کن! مبادا کسـی 

تـو را رعایـت نمی کنـد، فریبـت دهـد؛ حال آن که تو مصلحـت این مردم را بهتر در نظر می گیری 

کار  یـان و عراقیـان بدیـن  کـه چـه چیـز مایـۀ درسـت فرمـان بـردن از تـو اسـت. حجاز و داناتـری 

رضایـت نمی دهنـد و مـادام کـه حسـن زنـده باشـد، بـا یزیـد بیعـت نمی کنند.«

گفـت:  ک خشـمگین شـد و دیگـر بـار برخاسـت و پـس از ثنـا و سـتایش خداونـد،  ضّحـا

»خدا کار امیرالمؤمنین را بسـامان گرداَند! منافقان سـرزمین عراق چنینند که جوانمردی شـان 

بـه سـبب بدذاتی شـان اختالف افکنـی، و پیونـد دینی شـان فـراق و جدایـی اسـت. حـق را بـر 
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گویـا بـا چشـمان پشـت سـر می نگرنـد! از روی نادانـی   پایـۀ هـوا و هوس هـای خـود می بیننـد؛ 

و سرمستی تکبر می ورزند و هیچ پروایی از دستورهای خدا و رضایت او ندارند و از بدفرجامِی 

کار هـراس نمی ورزنـد. ابلیـس را پـروردگار خویـش سـاخته اند و ابلیـس نیـز آنـان را حـزب خـود 

گردانـده اسـت. پـس بـه هـر کـه نزدیـک شـوند، شـادش نگرداننـد و از هـر کـه دور گردنـد، زیانـش 

کالمشـان را بـه سینه شـان برگـردان!  گلـو و  نرسـانند. ای امیرالمؤمنیـن! رأی و نظـر اینـان را بـه 

کـه در حکومـت خـدا دخالـت ورزنـد؛ حکومتـی  کار  حسـن و خویشـان و نزدیکانـش را چـه 

کـه خداونـد بـرای برپـا داشـتنش در سـرزمن خویـش، معاویـه را جانشـین خـود سـاخته اسـت؟ 

کاللـه ]= غیـر نسـبت پـدری و پسـری[ بـه ارث نرسـد و چیـزی جـز رابطـۀ  هیهـات! خالفـت از 

پسـری، مانـع ارث نگـردد. پـس ای عراقیـان! خـود را بـرای خیرخواهـی دلسـوزانه بـا امامتـان و 

کاتِب پیامبرتان و برادر زن وی، آماده سازید تا در دنیا به سالمت مانید و در آخرت از پاداش 

گردیـد!« برخـوردار 

آن گاه، احنـــف بـــن قیـــس برخاســـت و پـــس از ثنـــا و ســـتایش خداونـــد، گفـــت: »ای 

ـــان در یاری رســـانی و  ـــو را گرامی تریـــن آن ـــو گشـــتیم و ت ـــارۀ ت امیرالمؤمنیـــن! مـــا همـــۀ قریـــش را در ب

استوارعهدترینشـــان در پیونـــد بـــا مـــردم و پایبندترینشـــان بـــه عهـــد و پیمـــان یافتیـــم. خـــودت 

می دانـــی کـــه عـــراق را بـــا زور فتـــح نکـــردی و بـــا قتـــل و کشـــتار بـــر آن چیـــره نگشـــتی. اّمـــا تـــو بـــا 

حســـن بـــن علـــی عهدهایـــی االهـــی ]و تضمین هایـــی[ داده ای کـــه خـــود از آن هـــا آگاهـــی، بـــر 

این کـــه حکومـــت پـــس از تـــو از آِن وی باشـــد. پـــس اگـــر بـــه ایـــن عهـــد وفـــا کنـــی، کاری درخـــور 

انجـــام داده ای، چـــرا کـــه خـــود اهـــل وفایـــی؛ و اگـــر خیانـــت ورزی، می دانـــی کـــه بـــه خـــدا 

ســـوگند! فراپشـــت حســـن ســـواران و دســـتانی نیرومنـــد بـــا شمشـــیرهای تیـــز هســـتند. اگـــر بـــه 

ـــاری و کمـــک  ـــرای او ی ـــر آن ب ـــن براب ـــه او نزدیـــک شـــوی، چندی ـــت ب ـــا خیان ـــدازۀ یـــک وجـــب ب ان

فراهـــم خواهـــی دیـــد و خـــودت می دانـــی کـــه عراقیـــان پـــس از دشـــمنی بـــا تـــو، دیگـــر دوســـتت 

نداشـــته اند و پـــس از دوســـتی بـــا علـــی و حســـن، دیگـــر بـــا آن دو دشـــمنی نکرده انـــد و در ایـــن 

زمینـــه، خبـــری از آســـمان بـــر ایشـــان فـــرود نیامـــده اســـت. شمشـــیرهایی کـــه روز صّفیـــن همـــراه 
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علـــی بـــر تـــو کشـــیدند، هنـــوز بـــر شـــانه های ایشـــان اســـت؛ و قلب هایـــی کـــه بـــا آن بـــر تـــو دشـــمنی 

ورزیدنـــد، هنـــوز در سینه هاشـــان جـــای دارد. بـــه خـــدا ســـوگند! حســـن بیـــش از علـــی نـــزد 

عراقیان محبوب است.«

یــه را بــه بیعــت  آن گاه، عبدالّرحمــان بــن عثمــان ثقفــی برخاســت و یزیــد را ســتود و معاو

گفــت: »ای مــردم! همانــا ابلیــس در  یــه برخاســت و  گرفتــن بــرای او برانگیخــت. پــس معاو

کمــک و یــاری می جویــد و بــر زبــان  کــه از آنــان  میــان آدمیــان دوســتان و یارانــی ویــژه دارد 

گــر از  گــر بــه چیــزی طمع ورزانــه امیــد داشــته باشــند، می تازنــد و ا ایشــان ســخن می گویــد. ا

کنی می پردازنــد و ســپس  کنــار نهــاده شــوند[، بــه شــایعه پرا آن هــا احســاس  بی نیــازی شــود ]و 

گــرد  گنــاه و معصیــت، فتنه هــا را بــارور می کننــد و هیــزم نفــاق را بــرای فتنه هــا حریصانــه  ــا  ب

گیرنــد1، از  کاری را بــه دســت  گــر دســتاویز  می آورنــد و بــس عیبجوینــد و شــک می ورزنــد. ا

ی می کننــد. اینــان از  ــاده رو ی گمراهــی فراخوانــده شــوند، ز ــه  گــر ب حــق منحــرف می شــوند2 و ا

کــه صاعقه هــای  گاه  کارشــان دســت برنمی دارنــد و بازنمی ایســتند و انــدرز نمی پذیرنــد تــا آن 

یشــۀ  ــر سرشــان فــرود آیــد و ر ک ب ــه ایشــان رســد و ضربه هــای دردنــا ک ب کیفــر دردنــا عقــاب و 

ــک  ــان نزدی ــه ایش ــت ب ــّر و عقوب ــفید! ش ــارچ س ــه های ق یش ــدن ر ــون برکن ــد، همچ ــان را برَکَن آن

ــا  ــد ی ــود بخش ــین س ــار پیش گفت ــر  گ ــم، ا ــذار دادی ــم و ان گفتی ــر  ــا پیش ت ــه م ک ــت؛  ــک اس و نزدی

انذارهــا نفعــی داشــته باشــد!«

کوفـه را بـه او سـپرد. نیـز عبدالّرحمـان را  ک را خواسـت و امـارت  یـه، ضّحـا سـپس معاو

فراخواند و حکمرانی جزیره را از آِن او نمود.

دیگـر بـار احنـف بـن قیـس برخاسـت و گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! تو بیـش از ما به وضع 

گر او را مایۀ خشنودی  گاهی. ا شب و روز و نهان و پیدا و معاشرت  و رفت و آمدهای یزید آ

که همین درست است. )ن.( 1. در متن »لووا« آمده و در مصدر »ولوا« درج شده 

گویا »جنفوا« درست باشد. )ن.( 2. در متن »حنقوا« آمده، ولی 
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گر جـز این را می دانـی، دنیا  ی رایزنـی مکـن؛ اّمـا ا خـدا و ایـن اّمـت می دانـی، بـا مـردم در بـارۀ و

کارهـای  کـه همانـا جـز  کـه خـودت بـه سـوی آخـرت رهسـپاری؛  ی مسـاز، حـال آن  را توشـۀ و

گر یزید را بر حسـن و حسـین مقّدم شـماری، نزد  کـه ا نیـک بـرای آخرتـت سـودی نـدارد. بـدان 

کـه خـودت می دانـی آن دو کیسـتند و چـه غایتی دارنـد ]و به  خـدا حّجتـی نخواهـی داشـت؛ 

گفـت: ›شـنیدیم و فرمـان بردیـم. ای پـروردگار  کـدام سـوره می سـپارند[؛ و مـا تنهـا می توانیـم 

مـا! بیامرزمـان؛ و بازگشـت بـه سـوی تـو اسـت.‹« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 142-138/1 ]143/1- 148[(

امینـی گویـد: معاویـه در آغـاز اظهـار مقصـودش بـرای بیعـت یزیـد دریافـت کـه صالحـان 

ک پیامبـر، ]امام[ حسـن   اّمـت هرگـز بـه ایـن بیعـت بدفرجـام تـن نمی دهنـد، مـادام کـه سـبط پـا

_ سـالم اهلل علیه _ در قد حیات باشـد. افزون بر این که خود وی به امام پیمان های سـخت سـپرده 

کـه حکومـت پـس از خـودش از آِن وی باشـد و حـَقّ سـپردن حکومـت بـه دیگـری را نـدارد.  بـود 

ک، راه هـا را بـرای خالفـت تولـه اش همـوار سـازد  پـس بـه ایـن اندیشـه افتـاد کـه بـا قتـل آن امـام پـا

و آن پیمان هـا را زیـر پـا گـذاَرد. ابوالفـرج گویـد: »معاویـه خواسـتار بیعـت برای پسـرش یزید بود و 

گرانبار نبود؛ پس پنهانی  هیچ چیز بیش از حضور حسن بن علی و سعد بن ابی وّقاص برایش 

آن دو را مسـموم نمود و هر دو به سـبب سـم، درگذشـتند.« )مقاتل الّطالبیین: ص29 ]ص80[(

یه قاتل سبط پیامبر، ]امام[ حسن _ سام اهلل  که معاو گفت  در آینده به تفصیل خواهیم 

علیه _ بود.

عبدالّرحمان بن خالد1 در بیعت یزید

یـه بـرای شـامیان خطبـه خوانـد و چنیـن گفت: »ای شـامیان! سـّن مـن فزونی یافته  معاو

و مرگـم نزدیـک اسـت و می خواهـم بـرای مـردی پیمان گیرم که مایۀ نظم امور شـما باشـد. من 

کـرده بـود. ابوعمـر )اإلسـتیعاب ]قسـمت دوم/829[( گویـد: »از تکسـواران و دلیـران قریـش و  1. وی پیامبـر؟ص؟ را درک 
صاحب فضیلت و سـیرۀ نیکو وکرامت بود؛ اّما از علی؟ع؟ رویگردان و با او دشـمن بود.« ابن َحَجر )اإلصابه ]68/3[( 

گویـد: »نـزد شـامیان جایگاهـی واال داشـت.«
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تنهـا یـک مـرد از شـمایم؛ پـس رأی خـود را بـا مـن درمیـان نهیـد!« آنـان هم صـدا وهمداسـتان 

یـه  کـه عبدالّرحمـان بـن خالـد بـن ولیـد را بـرای حکومـت خواسـتارند. ایـن بـر معاو گشـتند 

یـه به طبیب  گـران افتـاد؛ اّمـا آن را در دل نـگاه داشـت. سـپس عبدالّرحمـان بیمـار شـد. معاو

ی جایگاهـی ویژه داشـت، فرمـان داد که نزد  کـه ابن اثـال خوانـده می شـد ونـزد و یهـودی خـود 

ی رفـت و او  عبدالّرحمـان رود و او را بـا شـربتی مسـموم نمایـد و بـه قتـل رسـاَند. طبیـب نـزد و

را شـربتی نوشـاْند؛ پـس اندرونـش  شـکافت و مـرد. آن گاه، بـرادرش، مهاجـر بـن خالـد، همـراه 

ی شـبانه از  کمیـن  آن یهـودی نشسـتند. چـون  و فرزنـدش مخفیانـه بـه  دمشـق درآمدنـد و در 

کشـت.  گریختند و مهاجر او را  یه بیرون آمد، بر او هجوم آورد. همراهان طبیب  حضور معاو

یه بردند.  کشـت. پس دسـتگیرش نمودند و نزد معاو که خالد بن مهاجر او را  در األغانی آمده 

یـه بـه او گفـت: »دیـدار کننده ای هسـتی که از خدا می خواهم خیـرت ندهد؛ طبیب مرا  معاو
کشـتی!« پاسـخ داد: »مأمـور را کشـتم و امـر کننـده همچنـان زنده اسـت!«1

گفتـه اسـت: »ماجـرای او نـزد سیره نویسـان و دانایـاِن  ابوعمـر پـس از بیـان ایـن ماجـرا، 

یـداد را عمـر بـن شـّبه )اخبـار  کردیـم. ایـن رو کـه مـا بـه اختصـار یـاد  آثـار و اخبـار، مشـهور اسـت 

کرده انـد.« المدینـه( آورده و دیگـران نیـز یـاد 

یـداد بـه سـال 46 یعنـی دومیـن سـال پـس از آغـاز اندیشـۀ بیعـت  گویـد: ایـن رو امینـی 

یزیـد رخ داد.

ماجرای سعید بن عثمان به سال 55

یــه  کــه وی را بــه امیــری خراســان بگمــارد. معاو یــه خواســت  ســعید بــن عثمــان از معاو

کــه پــدرم بــا نیکــی و  گفــت: »هــال  یــاد اســت.«2 ســعید  گفــت: »امیــر آن جــا عبیــداهلل بــن ز

یـخ األمـم و الملـوک  1. اإلسـتیعاب در شـرح حـال عبدالّرحمـان ]قسـمت دوم/829[؛ األغانـی )13/15 ]209/16[(؛ تار
)128/6 ]227/5[(؛ متـن نقـل شـده طبـق روایـت ابوعمـر ]اإلسـتیعاب[ اسـت.

یـخ األمـم و الملـوک: 166/6 و  کـه طبـری )تار 2. وی در اواخـر سـال 53 بـه خراسـان رفـت و دو سـال در آن جـا بـود؛ چنـان 
167 ]297/5[( آورده اسـت.
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احســانش تــو را پــر و بــال داد و نیــازت را بــرآورد تــا بــا احســان ها و نیکی هــای وی بــه جایــی 

ــا نیکــی او را  ــه بلندایــش دســت نتــوان یافــت. اّم ــو نمی رســد و ب ــای ت ــه پ کســی ب کــه  رســیدی 

ســتایش نگــزاردی و نعمت هایــش را پــاداش درخــور نــدادی و ایــن _ یعنــی: یزیــد بــن معاویــه _ را 

کــه بــه خــدا ســوگند! پــدر و مــادر مــن  بــر مــن مقــّدم داشــتی و بــرای او بیعــت ســتاندی؛ حــال آن 

از پــدر و مــادر او بهترنــد و خــود مــن نیــز از او بهتــرم.« معاویــه پاســخ داد: »اّمــا نیکــی پــدرت؛ مــرا 

ــی وی  ــه خون خواه ــه ب ک ــود  ــی آن ب ــن نیک ــر ای ــن ب ــکر م ــزارم. ش گ ــکر  ــه آن را ش ک ــت  ــزاوار اس س

کار، خــود را ســرزنش  گماشــتن بــه ایــن  برخاســتم تــا مشــکالت برطــرف شــد؛ و در هّمــت 

کــه پــدرت از پــدر او بهتــر اســت؛ بــه خــدا ســوگند! پــدرت از مــن بهتــر و بــه  نمی کنــم. و اّمــا ایــن 

رســول خــدا؟ص؟ نزدیک تــر بــود. و اّمــا برتــرِی مــادرت بــر مــادر وی؛ ایــن نیــز  انــکار کردنــی نیســت؛ 

کلــب اســت. و اّمــا برتــری خــود تــو بــر او؛ بــه خــدا ســوگند!  زیــرا زنــی از قریــش بهتــر از زنــی از 

کــه غوطــه1 پــر شــود از مردانــی ماننــد تــو بــرای یزیــد!« ســپس یزیــد بــه پــدرش  دوســت نمــی دارم 

کــردن بــه او، تــو  گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! ســعید پســرعموی تــو اســت و بــرای مالحظــه و لطــف 

ــو عــذرش را  ــو را عتــاب نمــود؛ پــس ت کــرد و ت گلــه  ــو  ــه خاطــر مــن از ت از دیگــران ســزاوارتری. او ب

بپذیر!« )تاریخ األمم و الملوک: 171/6 ]305/5[؛ البدایة و الّنهایه: 79/8 و 80 ]85/8 و 86[(

یه ]از حجاز بازگشـت و[ به شـام درآمد، سـعید  که چون معاو در عبارت ابن ُقَتیبه آمده 

گفـت: »ای  یـه  گسـتاخ و زبـان آوِر قریـش بـود. بـه معاو ی آمـد؛ و او  بـن عثمـان بـن َعّفـان نـزد و

امیرالمؤمنیـن! چـرا مـرا وامی گـذاری و بـرای یزیـد بیعـت می گیـری؟ بـه خـدا سـوگند! خـودت 

می دانـی کـه پـدر مـن بهتـر از پـدر او؛ مـادرم بهتـر از مـادرش؛ و خـودم بهتـر از او هسـتیم؛ و نیز تو 

یـه خندیـد و گفـت: »ای بـرادرزاده! اّما  بـه یـاری پـدر مـن، بـه همـۀ ایـن چیزهـا رسـیدی!« معاو

کـه پـدر تـو بهتـر از پـدر او اسـت؛ یـک روِز عثمـان بهتـر از همـۀ زندگـی مـن بـود.   ایـن سـخنت 

بی آشـکار 
ْ
َکل ی بهتـر اسـت؛ برترِی زنی قریشـی بر زنی  کـه مـادرت از مـادر و و اّمـا ایـن سـخنت 

که دمشق بخشی از آن بوده، غوطه می گفته اند.)م.( 1. به منطقۀ گسترده ای 
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کـه نعمـت حکمرانـی را  کـه هرچـه دارم، از پـدرت دارم؛ جـز ایـن نیسـت  اسـت. و اّمـا ایـن 

خداونـد بـه هـر که خواهد، دهد. پدرت کشـته شـد و فرزندان عاصـی در کار خون خواهی اش 

کردنـد؛ اّمـا فرزنـدان حـرب بـه خون خواهـی او پرداختنـد؛ پـس مـا بیش تـر بـر تـو مّنـت  سسـتی 

کـه بـه جـای  کـه خـود تـو از یزیـد بهتـری؛ بـه خـدا سـوگند! دوسـت نمـی دارم  یـم. و اّمـا ایـن  دار

گـذار و از مـن چیـزی  گـردد! اّمـا ایـن سـخنان را وا کنـده از مردانـی ماننـد تـو  یزیـد، خانـه ام آ

کنم!« بخواه تا عطایت 

سـعید بـن عثمـان بـن َعّفان گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! یزید هیچ گاه بـی گواهی دهندۀ 

کـه تـو مدافـع اویـی! من کسـی نیسـتم که به گرفتن بخشـی  کـی خویـش نمی ماَنـد، مـادام  بـر پا

تـو  بـه  کـه همـۀ حّقـم را دهـی، از آن چـه خداونـد  گـر نمی پذیـری  اّمـا ا از حّقـم راضـی شـوم؛ 

گفـت: »خراسـان  گفـت: »خراسـان از آِن تـو!« سـعید  یـه  کـن!« معاو بخشـیده، بـه مـن عطـا 

یـه پاسـخ داد: »هدیـه  و لقمه ای چرب برای تـو و صلۀ رحم  چیسـت ]و بـه چـه عنـوان[؟« معاو

که می گفت: و خویشاوندی ما!« سعید با رضایت بیرون آمد، حال آن 
گفتــم: خداونــد او را بــه پــاس صلــۀ رحــم ]و نیکــی بــه  کــردم و  کــرم وی یــاد  از امیرالمؤمنیــن و 

خویشــاوندان[ جــزای خیــر دهــد!

هرچند پیشتر در بارۀ وی سخنانی ناپسند گفته بودم که در آن آفت خردمندی 1 و  لغزش بود.

گرچــه پیــش از ایــن لطــف، از  کــرم خویــش روی ماطفــت بــه مــن نمــود؛  اّمــا امیرالمؤمنیــن بــا 

گردانــده بــود. مــن روی 

گفــت: امــروز لقمــۀ چــرب حکومــت خراســان از آِن تــو بــاد! خــدا امیرالمؤمنیــن را بــه پــاس  پــس 

ایــن رفتــار، پــاداش نیــک دهــد!

ــیده،  ــن بخش ــه م ــه ب ــه معاوی ــش از آن چ ــی اش بی ــود، از فرمانروای ــای او ب ــه ج ــان ب ــر عثم گ ا

عطــا نمی کــرد.

کـــه توشـــۀ ســـفر  یـــه رســـاندند، بـــه یزیـــد دســـتور داد  گـــوش معاو ی را بـــه  چـــون ایـــن ســـخن و

که همین درست است. )ن.( کلمۀ »آفة« آمده  1. در متن »آیة العقل« و در اصل مأخذ 
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کنـــد و او را خلعـــت بخشـــید و تـــا یـــک فرســـنگ بدرقـــه اش نمـــود. )اإلمامـــة و  ســـعید را فراهـــم 

الّسیاســـة: 157/1 ]164/1[(

دوسـتار  مدینـه  مـردم  کـه  آورده   )]224-223/21[  155/6 دمشـق:  مدینـة  یـخ  )تار کر  ابن عسـا

گفـت: »ای بـرادرزاده! ایـن  یـه بـه او  یـه درآمـد و معاو ی بـر معاو سـعید و از یزیـد بیـزار بودنـد. و

یـه  گفـت: »مگـر چـه می گوینـد؟« معاو کـه مـردم مدینـه می گوینـد؟« سـعید  سـخن چیسـت 

»می گوینـد: گفـت: 
که شمشیر سرش را بشکافد. گاه  به خدا سوگند! یزید به آن دست نیابد، مگر آن 

همانا امیر پس از معاویه، سعید است.«

بـه خـدا  را زشـت و منکـر می دانـی؟  ایـن سـخن  یـه! چـرا  سـعید پاسـخ داد: »ای معاو

سـوگند! پـدر مـن بهتـر از پـدر یزیـد؛ مـادرم بهتـر از مـادرش؛ و خـودم بهتـر از او هسـتیم. مـا تـو 

کردیـم و قطـع رحـم ننمودیـم؛  کنـون برکنـارت ننموده ایـم؛ بـا تـو صلـۀ رحـم  کار آوردیـم و تا را بـر 

کـه می بینـی، بـه دسـت تـو افتـاد و تـو مـا را از همـۀ آن محـروم  سـپس ایـن حکومـت و قـدرت 

کـه نقـل شـد _ .« یـه پاسـخ داد: »اّمـا ایـن سـخنت ... _ تـا پایـان همـان سـخن  نمـودی!« معاو

یـه را بـا تفصیلـی بیش تـر نقـل  کـه حسـن بـن رشـیق ماجـرای سـعید بـا معاو همـو آورده 

یـه حکومـت  کـه در آن آمـده اسـت: »پـس معاو کـرده  گـزارش ابن رشـیق را یـاد  نمـوده؛ سـپس 

خراسان را به سعید بخشید و 100000 درهم پاداشش داد.«

نامه های معاویه برای بیعت با یزید

یــه بــه مــروان بــن َحَکــم نوشــت: »ســّن مــن بــاال رفتــه و اســتخوان هایم ضعیــف  معاو

کســی را  گردنــد. پــس بــر آن شــدم تــا  کــه اّمــت پــس از مــن دچــار اختــالف  گشــته و بیــم دارم 

ــا  ــا دوســت نمــی دارم بــدون مشــورت ب کار مــردم باشــد؛ اّم کــه پــس از مــن عهــده دار  برگزینــم 

کــن و  ــه آنــان عرضــه  کنــم. پــس ایــن را ب کاری  ــو هســتند ]= مــردم مدینــه[،  ــزد ت کــه ن کســانی 

کــه چــه پاســخی می دهنــد!« بگــو 
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گاه نمود. آنان  مـروان در میـان مـردم ]مدینـه[ بـه سـخن برخاسـت و آنان را از این ماجـرا آ

کـه کسـی را  گفتنـد: »راه صـواب پیمـوده و بـه رأی درسـت دسـت یافتـه اسـت. مـا نیـز بـر آنیـم 

یـه فرسـتاد و او در جـواب،  کوتاهـی نکنـد.« مـروان ایـن پاسـخ را بـرای معاو برایمـان برگزینـد و 

کـم شـما را  گفـت: »امیرالمؤمنیـن حا از یزیـد یـاد نمـود. مـروان در میـان ایشـان برخاسـت و 

ی پسـرش یزیـد را جانشـین خـود سـاخته اسـت.« کوتاهـی نکـرده؛ و برگزیـده و 

یـه  گفـت: »بـه خـدا سـوگند؛ ای مـروان! تـو و معاو عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر برخاسـت و 

ایـن  می خواهیـد  بلکـه  نخواسـتید؛  محّمـد  اّمـت  بـرای  را  شایسـته  گزینـش  گوییـد!  دروغ 

کلیـوس ]= رومیـان[ قـرار دهیـد کـه هـرگاه قیصـری درگذرد،  حکومـت را هماننـد سـلطنت هرا

کـه ایـن آیـۀ قـرآن  کسـی اسـت  گفـت: »ایـن مـرد همـان  گیـرد!« مـروان  قیصـر دیگـر جـای او را 

کـه او را بـه ایمـان بـه آخـرت می خواندنـد[  کـه بـه پـدر ومـادرش ]آنـگاه  گشـت: ›و آن  ی نـازل  در بـارۀ و

گفـت ُاف بـر شـما�‹ ]احقـاف/17[« عایشـه از ورای پـرده، ایـن سـخن مـروان را شـنید و گفت: »ای 

یـش را به آن سـوی نمود. عایشـه گفت:  یدنـد و مـروان رو مـروان؛ ای مـروان!« مـردم سـکوت ورز

کـه آن آیـه در بـارۀ عبدالّرحمـان نـازل گشـته؟ به خدا سـوگند! دروغ گفتـی. این آیه  »تـو گفتـی 
کـس اسـت؛ و تـو پـاره ای از لعنـت پیامبـر خـدا هسـتی!«1 کـه در بـارۀ فـالن  نـه در بـارۀ او 

کـرد و بـه او اعتـراض  سـپس حسـین بـن علـی برخاسـت و بـا ایـن انتخـاب مخالفـت 

یه فرسـتاد.  نمـود. ابن عمـر  و ابن زبیـر نیـز هماننـد او رفتـار کردنـد. مـروان ایـن خبـر را بـرای معاو

کننـد و  بـه نیکـی وصـف  و  کـه یزیـد را سـتایش  بـود  کارگزارانـش نوشـته  بـه  یـه  پیش تـر معاو

ی بفرسـتند. در شـمار ایـن هیأت هـا، محّمـد بـن  گـون نـزد و گونا هیأت هایـی را از شـهرهای 

یـه آمدنـد.  عمـرو بـن حـزم از مدینـه؛ و احنـف بـن قیـس همـراه گروهـی از مـردم بصـره نـزد معاو

گفـت: »هـر فرمانروایـی در بـارۀ زیردسـتانش مسـؤول اسـت؛ پـس  یـه  محّمـد بـن عمـرو بـه معاو

یـه ]از ناراحتـی[ نفسـش بنـد آمد  کار اّمـت محّمـد را بـه چـه کـس می سـپاری!« معاو کـه  بنگـر 

کتاب )252/8 و 253؛ چاپ دوم: ص246( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 
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کـه در روزی زمسـتانی بـه سـختی نفـس می کشـید. سـپس او را عطـا بخشـید و بـه  تـا آن جـا 

ی رفت و چون بیرون  مدینـه بازگردانـد. و بـه احنـف دسـتور داد که نزد یزید رود. احنـف نزد و

گفـت: »در او جوانـی و نشـاط و  گفـت: »بـرادرزاده ات را چگونـه یافتـی؟«  یـه بـه او  آمـد، معاو

چابکی و شوخ طبعی یافتم.«

ک بــن قیــس فهــری  گردآمدنــد، وی بــه ضّحــا کــه هیأت هــا نــزد معاویــه  آن گاه، هنگامــی 

گفــت: »مــن بــه ســخن می پــردازم و چــون ســکوت نمــودم، تــو بــه بیعــت بــا یزیــد فراخــوان و مــرا بــه 

یــه بــرای دیــدار مردم نشســت، به ســخن پرداخت و کار اســالم و حرمت  آن برانگیــز!« چــون معاو

کمــان را بــزرگ شــمرد و ســپس از یزیــد و  و حــّق خالفــت و فرمــان خداونــد در اطاعــت از حا

گفــت.  کنایــه از بیعــت بــا او ســخن  فضیلــت و دانایــی اش بــه تدبیــر سیاســت، یــاد نمــود و بــه 

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن!  ک بــه میــان ســخنش آمــد و پــس از ثنــا و ســتایش خداونــد،  ضّحــا

کــه اّتحــاد و  کمــی داشــته باشــند. مــا آزموده ایــم و دیده ایــم  کــه پــس از تــو حا گزیرنــد  مــردم نا

همبســتگی، بیش تــر مایــۀ حفــظ خون هــا و رعایــت مصلحــت تــودۀ مــردم و امنیــت راه ها اســت 

کــج و همــراه بــا تغییــر و تحــّول اســت و خداونــد هــر روز چیــزی را  و فرجامــی نیکوتــر دارد. روزگار 

کــه  مقــّدر می فرمایــد. یزیــد، فرزنــد امیرالمؤمنیــن، در شــیوۀ نیکــو و ســیرۀ میانــه، چنــان اســت 

می دانــی؛ و در دانــش و خردمنــدی و رأی دوراندیشــانه، از همــۀ مــا برتــر اســت. پــس جانشــینی 

خــود را بــه وی بســپار و او را نشــانۀ راهنمــای پــس از خــود قــرار ده تــا بــه وی پنــاه بریــم و در 

سایه اش آرام گیریم!«

گفـت و آن گاه، یزیـد بـن مقنـع  گونـه سـخن  سـپس عمـرو بـن سـعید اشـدق نیـز همـان 

گـر از میـان  یـه _ ؛ ا گفـت: »ایـن امیرالمؤمنیـن اسـت _ بـا اشـاره بـه معاو عـذری برخاسـت و 

کنـد، ایـن _ بـا  کسـی مخالفـت  گـر  رود، ایـن امیرالمؤمنیـن اسـت _ بـا اشـاره بـه یزیـد _ ؛ و ا

که تو سـرور خطیبان هسـتی!« سـپس بقیۀ  گفت: »بنشـین؛  یه  اشـاره به شمشـیرش _ !« معاو

گفتنـد. هیأت هـای حاضـر سـخن 
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گر راسـت گوییم، از  یـه بـه احنـف گفـت: »ای ابوبحـر! تـو چـه می گویـی؟« گفـت: »ا معاو

گـر دروغ گوییـم، از خـدا! تـو ای امیرالمؤمنیـن! بـه حـال یزیـد در شـب و روز  شـما می ترسـیم و ا

ی را مایۀ خشـنودی خدای  گر و گاه تـری؛ پـس ا و نهـان و آشـکار و معاشـرت و رفـت و آمـدش آ

گـر جـز ایـن را از او می شناسـی، دنیـا را  تعالـی و اّمـت می دانـی، در بـارۀ او مشـورت مکـن؛ و ا

گوییـم:  کـه  کـه بـه سـوی آخـرت رهسـپاری. مـا را جـز ایـن نیسـت  ی مسـاز، حـال آن  توشـۀ و

ایـن  کـه  ندانیـم  »مـا  گفـت:  و  برخاسـت  شـامیان  از  مـردی  بردیـم.‹«  فرمـان  و  ›شـنیدیم 

کـه مـا هـم می شـنویم و فرمـان  روسـتاییاِن1 ]کم ِخـرد[ عراقـی چـه می گوینـد! جـز ایـن نیسـت 

کنـده شـدند، حـال آن  می بریـم و در راه تـو شمشـیر می زنیـم و بـه تـو نزدیکـی جوییـم!« مـردم پرا

کـه به آن که نزدیکـی می طلبید  یـه چنین بود  کـه سـخن احنـف را نقـل می کردنـد و رفتـار معاو

یه از  کـه معاو یـد تـا ایـن  یـد مـدارا می کـرد و لطـف می ورز عطـا می نمـود و بـا آن کـه دوری می ورز

موافقـت بیشـینۀ مـردم بـا یزیـد اطمینان یافـت و با او بیعت کردنـد. )الِعقد الفریـد: 304-302/2 

یخ ابن اثیر: 216-214/3 ]509/2[( ]161/4-163[؛ الکامل فی الّتار

شکل دیگر

یـه انـدک زمانـی پـس از وفـات ]امـام[ حسـن _ رحمـه اهلل _ در شـام بـرای  کـه معاو آورده انـد 

یزیـد بیعـت گرفـت و فرمـان بیعتـش را بـرای همـۀ مناطق نوشـت. کارگـزار وی در مدینـه مروان 

کـه بـر زبـان او  یـه بـه او نامـه نوشـت و از ایـن قضـای االهـی در بیعـت یزیـد  بـن َحَکـم بـود. معاو

جـاری گشـته، برایـش یـاد نمـود و فرمانـش داد که قریشـیان و دیگـر مردم مدینه را کـه پیرامون او 

گـردآوَرد تـا بـا یزیـد بیعـت نمایند. هسـتند، 

چـون مـروان نامـۀ معاویـه را خوانـد، از ایـن کار سـر پیچیـد و قریشـیان نیـز سـر پیچیدند. او 

بـه معاویـه نوشـت: »قـوم تـو از اجابـت فرمانت در بیعت با پسـرت خودداری می کننـد؛ پس رأی 

کـه ایـن ماجـرا از خـود او  خویـش را بـه مـن بگـو!« چـون نامـۀ مـروان بـه معاویـه رسـید، دانسـت 

گویا »الُمَعیدّیة العراقّیة« درست باشد. )ن.(   ة العراقّیة« آمده، ولی  1. در متن و مصدر »الَمَعِدّیِ
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کـه  و خبـرش داد  گیـرد  کنـاره  کارش  از  کـه  نوشـت  فرمـان  بـه وی  پـس  سرچشـمه می گیـرد. 

حکمرانـی مدینـه را بـه سـعید بـن عـاص سـپرده اسـت. چـون نامـۀ معاویه به مـروان رسـید، وی 

خشـمگینانه همـراه بـا خانـدان و بسـیاری از مـردم قومـش بـر داییانـش از بنی ِکنانـه درآمـد و بـه 

آنـان شـکایت نمـود و از رأی خویـش در بـارۀ دسـتور معاویـه و برکنـاری اش و جانشـین سـاختن 

یزیـد بـدون مشـورت پیشـین بـا وی و پیشدسـتی اش در ایـن کار، بـه آنـان خبـر داد. گفتنـد: »ما 

تیـر تـو در دسـتت و شمشـیرت در نیامـت هسـتیم کـه بـه هر سـویمان افکنی، بر آن نشـینیم و به 

که به وسیلۀ ما ضربت زنی، او را دو نیم کنیم. رأی از آِن تو و اختیار ما به دست تو است.« هر 

که بسـیاری از قوم و خانواده اش در میانشـان بودند، روان  سـپس مروان همراه جماعتی 

کـه آن روز بـار عـام داده بـود. دربـان چـون به  یـه رسـید  شـد تـا بـه دمشـق درآمـد و بـه دربـار معاو

ی نگریسـت، از ورودش جلوگیـری نمـود. آنـان بـر  جماعـِت بسـیار همراهـان و خویشـاوندان و

ی تاختنـد و بـر چهـره اش نواختنـد تا راه را برایشـان گشـود. سـپس مـروان و همراهانش درون  و

یه را به نام  ی معاو یه در دسترسـش  قرار گرفـت. و کـه معاو شـدند و مـروان آن قـدر پیـش رفـت 

گفـت: »همانـا خداونـد را جایگاهـی بـزرگ اسـت و هیـچ بزرگ دارنـده ای  خلیفـه سـالم داد و 

آفریدگانـش  میـان  از  خداونـد  کنـد.  وصـف  اسـت،  شـایان  کـه  چنـان  را  عظمتـش  نتوانـد 

کـه پاسـداران سـرزمین ها و  کـه بـرای پایه هـای دینـش میخ هایـی هسـتند  بندگانـی را آفریـد 

کندگی دینش شـد  یکی هـا را روشـن سـاخت و مانـع پرا جانشـینانش بـر بندگاننـد و بـا آنـان تار

و ایمـان را اسـتوار سـاخت و پیـروزی را ارمغـان آورد و مسـتکبران را خـوار نمـود. پیش تـر و قبـل 

کـه این هـا را می شـناختند و مـا در فرمانبـری از آنـان بـرادر و  از حکومـت تـو، خلفایـی داشـتیم 

کژی هـا را  یشـان را بـا مـا تقویـت می کردنـد و  در برابـر سـرپیچان از مـا، یـاور بودیـم. خلفـا نیرو

نظرخواهـی  مـردم  کار  در  مـا  از  و  می کردنـد  مشـورت  مـا  بـا  امـور  در  و  می نمودنـد  راسـت 

ردان. 
َ
می نمودنـد. اّمـا امـروز درگیـر کارهایـی شـده ایم ناپایـدار و سـرگردان1، دارای چهره هایی گ

گرفت. )ن.( 1. در متن »مستخیره« آمده، ولی به نظر می رسد »مستحیره« درست باشد و ترجمه هم بر این مبنا صورت 
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اسـتقرار  مـردان1  و هوس هـای  هـوا  بـا  و  گشـوده می شـود  گمراهـی  بـا سرانگشـت  کارهـا  ایـن 

می یابـد. گوشـت قربانـی خالفـت خـورده می شـود و شـیرش پیاپـی نوشـیده می شـود! پـس مـا 

کـه در شـیر نوشـیدنش از مـا نظـر خواهـی نمی شـود، حـال آن که ماییم کسـانی  را چـه می شـود 

کـه آن را از شـیر خـوردن بـاز می دارنـد؟ بـه  کـه از شـیر خوردنـش بـازش می دارنـد و فرزنـد آنـان 

کـژِی پدید آورنـدۀ ایـن  گـر آن عهدهـای مؤّکـد و پیمان هـای بسـته شـده نبـود،  خـدا سـوگند! ا

گـردان و در امیـری بخشـیدن  کار را بسـامان  امـور را راسـت می کـردم! پـس ای زادۀ ابوسـفیان! 

که تو را در میان قومت خیرخواهی و دلسـوزی اسـت و دشـمنی  کودکان درنگ ورز و بدان  به 

با تو برایشان سنگین است.«

یـه از سـخن او بسـیار خشـمگین گشـت؛ اّمـا بـا بردبـاری خشـمش را فروبرد و دسـت  معاو

او را گرفـت و گفـت: »همانـا خداونـد بـرای هر چیز اصل و ریشـه ای و برای هر خیر شایسـتگانی 

قـرار داده اسـت. خـدا تـو را در کرامـت و بزرگـی، از اصـل و تبـار مـن قـرار داده و تـو نسـبت بـه مـن 

مثل پدری عزیز هسـتی و از سـروران و پیشـوایان، برگزیده شـده  ای و سـپس سـروری از سـروران 

از خلفـای  آمـدی.  کـرم هسـتی.2 پـس ای عمـوزاده! خـوش  و زادۀ سرچشـمه های  گشـته ای 

کـه از دسـت رفتنـد و شـهید و صّدیـق بودنـد و سـتایش تـو در بـارۀ ایشـان  پیشـین یـاد نمـودی 

کنـون درگیـر  کـردی. مـا ا کـه یـاد  راسـت اسـت و تـو نیـز نـزد آنـان همـان جایگاهـی را داشـتی 

ردان. به خدا سـوگند؛ ای عموزاده! 
َ
گ کارهایی شـده ایم ناپایدار و سـرگردان، دارای چهره هایی 

کارها را راسـت و ناهمواری اش را هموار و تاریکی اش را روشـن  که کژی  با کمک تو امید داریم 

کنیـم تـا مشـکالت بـزرگ سـر فـرود آورد و کارهـای سـترگ بـه دسـت تـو صـورت پذیـرد. تـو پـس از 

امیرالمؤمنیـن هماننـد وی و در همـه چیـز، یـاور او بـه شـمار مـی روی و پـس از او والیت عهـدی 

که درست تر به نظر می رسد و ترجمه بر همین اساس انجام شد. )ن.( 1. در اصل مأخذ »اهواء الرجال« آمده 

2. ایـن سـتایش های دروغیـن توخالـی را قیـاس کنیـد بـا سـخنان رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ آن رانـده شـده فرزند رانده شـده، 
کنیم، باید  گر بخواهیم وضع واقعی  معاویه را در آن حالت بیان  گشـته. ا گشـته فرزند لعن  فرومایه فرزند فرومایه، و لعن 

بـه او بگوییـم: »تـو مجبـور هسـتی کـه چنین بگویـی و این نظر واقعی تو نیسـت.«
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گروه همراهت  کردم و سـهم تو را در خراج، فراوان سـاختیم و  با تو اسـت. تو را فرمانروای قومت 

را پـاداش می بخشـم و عطـای نیکـو می نمایـم. بـر امیرالمؤمنیـن اسـت کـه تـو را بی نیـاز گرداَند و 

خشنودی ات را فراهم سازد!«

کـه بـرای خـودش ماهانـه 1000 دینـار و بـرای  یـه بـه او آن بـود  پـس نخسـتین بخشـش معاو

هـر یـک از خاندانـش 100 دینـار مقـّرر نمایـد.

نامۀ معاویه به سعید

کـه مـردم  کـم مدینـه، نامـه نوشـت و او را فرمـان داد  بـه سـعید بـن عـاص، حا یـه  معاو

کار بـه شـتاب اقـدام می کننـد و نیـز  کـه در ایـن  کسـانی را  مدینـه را بـه بیعـت فراخواَنـد و نـام 

برایـش بفرسـتد. کـه سسـتی می ورزنـد،  را  کسـانی 

چـون ایـن نامـه بـه سـعید بـن عـاص رسـید، مـردم را بـه بیعـت بـا یزیـد فراخوانـد و اظهـار 

کنـدی می کـرد، بـا قاطعیـت و شـدت رفتـار نمـود و بـا او  کـه  تنـدی و شـّدت نمـود و بـا هـر 

کـه  یدنـد، جـز اندکـی از مـردم، بـه ویـژه بنی هاشـم  تعـّدی می کـرد؛ اّمـا بـاز هـم مـردم کنـدی ورز

هیـچ یـک از آنـان خواسـته اش را اجابـت نکـرد.

اعتـراض  بـه آن  و  یـد  ورز کار مخالفـت  ایـن  بـا  کـه سرسـختانه  بـود  کسـانی  از  ابن زبیـر 

یـه نوشـت: »اّمـا بعـد؛ مرا فرمـان دادی که  کـرده و آن را رد نمـود. پـس سـعید بـن عـاص بـه معاو

مـردم را بـه بیعـت یزیـد، فرزنـد امیرالمؤمنیـن، فراخوانـم و نـام کسـانی را که در این کار شـتاب 

کار با  کـه مـردم در ایـن  کنـون خبـرت می دهـم  می ورزنـد یـا کنـدی می کننـد، برایـت بنویسـم. ا

کنـدی برخـورد می کننـد و بـه ویـژه خاندان پیامبر از بنی هاشـم که هیچ یک از ایشـان اجابت 

کـه دشـمنی و مخالفتـش  ننمـوده  اسـت. از آنـان سـخنانی ناخوشـایند بـه مـن رسـیده؛ اّمـا آن 

ی نظامـی با آنان  بـا ایـن کار را آشـکار نمـوده، عبـداهلل بـن زبیـر اسـت. مـن نمی توانم جز بـا نیرو

کـه خـودت آیـی و در ایـن زمینـه تصمیـم اتخـاذ کنی. و الّسـالم.« مقابلـه کنـم؛ مگـر ایـن 
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معاویـه بـه عبـداهلل بـن عّبـاس و عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن جعفر و حسـین بن علی؟مهضر؟ 

نامه هایـی نوشـت و سـعید بـن عـاص را فرمـان داد تـا نامه هـا را بـه آنـان رسـانده، پاسـخ ها را 

برایش بفرسـتد. نامۀ وی به سـعید بن عاص چنین بود: »اّما بعد؛ نامه ات رسـید و آن چه را در 

کنـدی ورزیـدن مـردم، بـه ویـژه بنی هاشـم، از بیعـت و سـخنان ابن زبیـر یـاد  نامـۀ خـود، در بـارۀ 

کـرده بـودی، دریافتـم. بـه سـران ایشـان نامه هایـی نوشـته ام. نامه هـا را بـه آنـان برسـان و حتمـا 

پاسـخ ها را بگیـر و برایـم بفرسـت تاببینـم چـه بایـد کـرد. در ایـن کار با عزم اسـتوار و قـّوت قلب و 

ُحسـن نّیـت و مـدارا عمـل کـن! مبـادا جهالـت و کم خـردی بـه خـرج دهی؛ کـه نرمی و مـدارا راه 

درسـت و جهالـت مایـۀ تیره بختـی اسـت. بـه ویـژه حسـین را مراعـات کـن تا مبـادا از تـو رفتاری 

کـه همانـا او را حّقـی بـزرگ و نسـبت خویشـاوندی بـا پیامبـر اسـت و  ناخوشـایند بـه وی رسـد؛ 

گر  با وی  که ا هیچ مرد و زن مسـلمانی آن را انکار نمی کند. او شـیر بیشـه اسـت و ایمن نیسـتم 

گفـت و گـو کنـی، بـر او چیـره نشـوی. اّمـا کسـی کـه همـراه درنـدگان به آبشـخور مـی رود و بـا آن ها 

کن! نیرویی جز  ُکنامشـان بازمی  گردد، همان عبداهلل بن زبیر اسـت. پس سـخت از او حذر  به 

از جانـب خـدا نیسـت؛ و مـن بـه خواسـت خـدا نـزد تـو خواهم آمـد. و الّسـالم.« )اإلمامة و الّسیاسـة 

تألیف ابن ُقَتیبه: 146-144/1 ]154-153/1[(

که در دلشـان نیسـت! آری؛ به راسـتی حسـین و پدر  گویند  گوید: به زبان چیزی  امینی 

کـه هیـچ مرد و زن مسـلمانی  و بـرادرش را حّقـی بـزرگ و نسـبت خویشـاوندی بـا پیامبـر اسـت 

کـه پـس از ایـن اعتـراف در برابـر ایشـان سـپر  یـه و دنباله هایـش  آن را انـکار نمی کنـد، مگـر معاو

کـه، آن را رّد و انـکار  یدنـد[؛ اعترافـی  را واژگـون سـاختند ]و بـه جـای دوسـتی، دشـمنی ورز

کام آنـان  کـه بـدان یقیـن داشـتند و چـون روزگار نعمت هایـش را در  نمودنـد، در عیـن ایـن 

کردنـد و حـق خویشـاوندی را تبـاه سـاختند و ایـن حـّق بـزرگ را انـکار  کار را وارونـه  یخـت،  ر

گر میان آزاد شـدگان و سـروران اّمت  یدنـد و پیونـد نزدیـک خـود بـا ایشـان را بریدنـد؛ البّتـه ا ورز

باشـد! پیوندی 
کــه خویشــاوندی  کنــد، هیهــات  کــه صفــات اخاقــی و خصلت هــا افــراد را از یکدیگــر دور  گاه  آن 
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گــردد! و فامیلــی مایــۀ نزدیکــی 

گشــت؛ اّمــا میــان نــوح و فرزنــدش  محّبــت ســلمان ]بــه پیامبــر[ برایــش مایــۀ خویشــاوندی 
ــود.1 ــد نب ــتۀ پیون رش

نامۀ معاویه به حسین؟ع؟

کنـی؛ زیـرا این هـا  گمـان نمی بـردم چنیـن  کـه  »اّمـا بعـد؛ از تـو بـه مـن خبرهایـی رسـیده 

که با او بیعت سـپرده،  کسـی  کارهایی ناشایسـت هسـتند. سـزاوارترین مردم برای وفاداری به 

فـردی همچـون تـو بـا ایـن عظمت و جایگاه و شـرافت و منزلتی که خداوند تـو را در آن قرار داده 

اسـت. پـس بـه بریـدن پیونـد خویـش روی نیاور و تقوای خدا را پیشـه کن و ایـن اّمت را در فتنه 

کـه ایمـان ندارنـد،  مخـواه و در بـارۀ خویشـتن و دینـت و اّمـت محّمـد بیندیـش؛ مبـادا آنـان 

اراده ات را تضعیف نمایند و تو را سبک و تابع خود سازند!«

پاسخ حسین؟ضر؟ به معاویه

یافته ای  کـه در آن گفتـه بـودی در بارۀ مـن خبرهایـی در »اّمـا بعـد؛ نامـه ات بـه مـن رسـید 

کـه گمـان نمی بـردی مـن چنـان کنـم، به خاطر ناشایسـت بودن آن امور نسـبت به مـن! هرآینه 

کـه انسـان را بـه نیکی هـا هدایـت می کنـد و بـه صـواب رهنمـون  تنهـا خـدای تعالـی اسـت 

کـه چاپلوسـان سـخن چین و  می شـود. و اّمـا آن چـه در بـارۀ مـن بـه تـو رسـیده؛ جـز ایـن نیسـت 

گـزارش کرده انـد و گمراهـاِن از دیـن بیـرون شـده،  تفرقه انگیـزان در میـان جمـع ]امـت[ برایـت 

دروغ گفته انـد . مـن نـه در پـی جنگـم و نـه خواهـان مخالفـت با تو؛ اّما از خـدا بیم می ورزم که 

کـه پیمـان می شـکنند و دار و دسـتۀ  نبـرد بـا تـو و حـزب ستم پیشـه ات را وامی گـذارم؛ همانـان 

سـتمگرند و یاوران شـیطاِن رانده شـده هسـتند.«
گذشت.2 که پیش تر همۀ آن  این نامه ادامه دارد 

1. از قصیدۀ مشهور امیر ابوفراس.

کتاب )ص160(� 2. بنگرید به: همین 
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نامۀ معاویه به عبداهلل بن جعفر

»اّما بعد؛ خودت می دانی که تو را بر دیگران ترجیح می دهم و در بارۀ تو و خاندانت نظری 

کنی،  گر بیعت  که ناخوشایند من است. پس ا تو به من رسیده  از  اّما چیزهایی  نیکو دارم؛ 

سپاست به جای خواهد آمد؛ و اگر خودداری ورزی، به اجبار دچار خواهی شد. و الّسالم.«

پاسخ عبداهلل بن جعفر

یافتم که مرا بـر دیگران ترجیح می دهی.  »اّمـا بعـد؛ نامـه ات به من رسـید و سـخنت را در

کوتاهـی  گـر چنیـن نکنـی، در مـورد خـود  یافتـه ای؛ و ا کنـی، نصیـب خویـش را در گـر چنیـن  ا

کرد، به هسـتی ام سـوگند!  گفته ای مرا به بیعت با یزید مجبور خواهی  که  کرده ای. و اّما این 

گـر بـه آن مجبـورم کنـی، مـا همـان کسـانیم که تـو و پدرت را به اسـالم آوردن مجبـور نمودیم تا  ا

کـراه و نـه بـه خواسـت و میـل خودتـان، شـما را بـه اسـالم درآوردیـم! و الّسـالم.« )اإلمامـة و  بـا ا

الّسیاسه: 147/1 و 148 ]155-154/1[(

نامۀ معاویه به عبداهلل بن زبیر
کــه چــون بــا ایشــان بــه بردبــاری رفتــار شــود، آن رفتــار  مردمــان بزرگــوار را چنیــن دیــده ام 

کــرم و فضــل بیننــد. بردبارانــه را 

گیــرد. ایــن بیشــتر ســزاوار  کــه عفــو در عیــن قدرتمنــدی صــورت  گاه  چنیــن اســت بــه ویــژه آن 

کــه بــزرگ و باعظمــت دیــده شــود. اســت 

کــه انســان فرومایــه انجــام می دهــد،  کارهــا و رفتارهایــی  تــو فرومایــه نیســتی تــا در مقایســه بــا 

معــذور باشــی.

بلکه اهل نارو و خیانت هســتی و جز آن نمی شناســی. پیشــتر هم ابلیس به آدم نارو زد؛

گرامــی اش می داشــتند، از درگاه  کــه پیشــتر  کــرد و او  و بــا رفتــارش تنهــا بــه خــود خیانــت و جفــا 

االهــی رانــده شــد.

کیفــر دهــم ]و آغازگــر باشــم[ و خداونــد مــرا بــه عنــوان  مــن بیــم دارم تــو را بــه ســبب خواســته ات 

کیفــر دهــد. کــه ظالم تــر اســت،  آغازگــر 
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پاسخ عبداهلل بن زبیر به معاویه
کــه ســتمگرتر اســت،  کــه بنــدۀ اویــم، ســخنت را شــنید. معبــود مردمــان، آن را  هــان خداونــدی 

خــوار ســازد.

گســتاخی ورزد و بیــش از دیگــران در  ــزرگ  ــاری خــدای ب ــر بردب ــه در براب ک کــس  یعنــی همــان 

ک بــار بشــتابد. کارهــای ها فرورفتــن در 

ــار نیســتی؛ بلکــه  ــو بردب ــو را فریفــت؟ ت ــد، ت ــار خوانده ان ــو را بردب کــه ت ــا ایــن ســخن دیگــران  آی

خــود را بــه بردبــاری وادار می کنــی.

کنــی، مــرا شــیر بیشــه خواهــی یافــت؛ شــیری  گــر خواهــی بــه قصــد خویــش در بــارۀ مــن عمــل  ا

که نَفس هماوردش را بند می آوَرد.

کــه نمی خواهــم آن را بشــکنم، بــه ســامت از دســت  گــر  بیعتــت نبــود  کــه ا ســوگند می خــورم 

ــة: 147/1 و 148( ــة و الّسیاس ــی! )اإلمام ــات نمی یافت ــن نج م

بیعت با یزید در مدینۀ مشّرفه

گزاْرد و در هر دو سفر، برای بیعت یزید  یه به سال 50 حج نهاد و به سال 56 عمره  معاو

کارهایـی را اجـرا نمـود و بـا بازمانـدگان  گام هـای بلنـد برداشـت و  می کوشـید و در ایـن زمینـه 

یخ نـگاران بخشـی از خبرهـای ایـن دو  کـرد. البّتـه تار گـو  گفـت و  صحابـه و برجسـتگان اّمـت 

کـه بایـد، آن هـا را از هم جدا نسـاخته اند. سـفر را بـا یکدیگـر درآمیخته انـد و چنـان 

سفر نخست

ــر  ــدا خی ــه از خ ی ــه معاو ک ــرده  ک ــل  ــگران نق گزارش ــة: 148/1[ از  ــة و الّسیاس ــه ]اإلمام ابن ُقَتیب

کــه  کــرد[ و نامــی از بیعــت بــه میــان نیــاورد تــا ســال 50  گــذار  کار یزیــد را بــه خــدا وا خواســت ]و 

بــه مدینــه درآمــد و مــردم از او اســتقبال نمودنــد. چــون در منزلگاهــش مســتقر شــد، عبــداهلل بن 

 عّبــاس و عبــداهلل بــن جعفــر بــن ابی طالــب و عبــداهلل بــن عمــر و عبــداهلل بــن زبیــر را فراخوانــد 

و دربانــش را فرمــان داد تــا بیــرون شــدن اینــان، هیــچ کس را اجازۀ ورود ندهد. چون نشســتند، 

کــه مــا را بــه ســتایش خویــش فرمــان  گفــت: »ســتایش خــدای را  یــه بــه ســخن پرداخــت و  معاو
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ی بــه مــا بســیار  کــه و کار وعــدۀ پاداشــمان فرمــود. او را بســیار می ســتاییم، چنــان  داد و بدیــن 

کــه معبــودی جــز خــدای یگانــه نیســت و همتایــی  گواهــی می دهــم  نعمــت بخشــیده اســت. 

ــا بعــد؛ ســّن مــن افــزون و اســتخوان هایم سســت  ــدارد و محّمــد بنــده و رســول او اســت. اّم ن

کــه پــس از  ــر آن شــدم  ــدم. پــس ب گشــته و در آســتانۀ اجابــت دعــوت خداون و مرگــم نزدیــک 

ــد.  ــما باش ــت ش ــول و رضای ــورد قب ــه م ک ــید  ــرم رس ــه نظ ــارم؛ و ب ــما بگم ــر ش ــد را ب ــش یزی خوی

ــز  ــین را نی ــن و حس ــتم حس ــتید. می خواس ــش هس ــک زادگان قری ــکان و نی ــه1 و نی
َ
ــما عباِدل ش

کــه ایشــان فرزنــدان آن پــدر هســتند؛ هرچنــد بــه  کار آن اســت  ــا تنهــا مانــع ایــن  فراخوانــم؛ اّم

آنــان اعتقــادی نیــک و محّبتــی بســیار دارم. پــس امیرالمؤمنیــن خویــش را پاســخی نیکــو 

کنــد!« کــه خدایتــان رحمــت  دهیــد؛ 

عبـداهلل بـن عّبـاس بـه سـخن پرداخت و گفت: »سـتایش خداوندی را که شـکر خویش 

گواهـی  را بـه مـا الهـام نمـود و سـتایش بـر نعمت هـا و عطـای نیکـش را بـر مـا واجـب فرمـود. 

کـه  کـه معبـودی جـز خـدای یگانـۀ بی همتـا نیسـت و محّمـد بنـده و رسـول او اسـت  می دهـم 

گفتـی و مـا  گفتـی و مـا سـکوت نمودیـم؛  درود خـدا بـر او و خاندانـش بـاد! اّمـا بعـد؛ تـو سـخن 

رگ و نام هایـش مقّدس بـاد! _ محّمد؟ص؟ را به رسـالت  گـوش سـپردیم. همانـا خداونـد _ ثنایـش بـس بـز

پـس  بخشـید.  شـرافت  آفریدگانـش  بـر  و  نمـود  انتخـاب  خـود  وحـی  بـرای  و  برگزیـد  خویـش 

بـرای  و سزاوارترینشـان  یابـد؛  پیامبـر شـرافت  واسـطۀ  بـه  کـه  اسـت  کسـی  مـردم  گرامی تریـن 

کـه اّمـت وظیفـه دارد تسـلیم پیامبـر  خالفـت، نزدیک تر ین شـان بـه او اسـت. جـز ایـن نیسـت 

گاه  کار را با دانش خویش انجام داد؛ و او دانا و آ گردد؛ زیرا خدا او را برای مردم برگزید و این 

است. از خداوند برای خویش و شما آمرزش می جویم.«

کـه سـزاوار و شایسـتۀ  گفـت: »سـتایش خـدای را  سـپس عبـداهلل بـن جعفـر برخاسـت و 

کـه سـتایش خویـش را بـه مـا الهـام فرمـود و  نهایـت سـتایش اسـت. او را سـتایش می گوییـم 

کـرم ص اسـت کـه نامشـان عبـداهلل بود؛ چـون عبداهلل بن عّبـاس، عبداهلل  1. مقصـود از ایشـان، برخـی از اصحـاب پیامبـر ا
بـن عمـر، عبـداهلل بـن زبیـر و عبـداهلل بن عمرو بـن عاص. 
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کـه معبودی جز خـدای یگانۀ  یـم. گواهـی می دهـم  ی نیـاز می آور گـزاردن حّقـش بـه او رو بـرای 

بی نیـاز و بی همسـر و بی فرزنـد نیسـت و محّمـد بنـده و رسـول آن حضـرت؟ص؟ اسـت. همانـا 

ک قـرار دهیـم _ برخـی از خویشـاوندان نسـبت بـه  یکدیگـر در  گـر قـرآن را مـال ایـن خالفـت را _ ا

ک قرار دهیم،  گر سـّنت رسـول خـدا را مال کتـاب خـدا از دیگـران ]= بیگانگان[ سـزاوارترند؛ و ا

ک باشـد، چه  گر سـّنت ابوبکـر و عمر مال خویشـاوندان رسـول خـدا بایـد بـه خالفـت رسـند؛ و ا

کمـال و شایسـتگی دارنـد؟ بـه خـدا  کار برتـری و  کسـانی بیـش از خانـدان رسـول بـرای ایـن 

گـر اینـان پـس از پیامبرشـان آل پیامبـر را والـی و خلیفـه قـرار داده بودنـد، خالفـت  سـوگند! ا

 را در جـای خـود نهـاده بودنـد، چـون امـر خالفـت در جایـگاه حـق و راسـتینش قـرار می گرفـت 

 و  خـدا اطاعـت می شـد و بـا شـیطان مخالفـت می گشـت و در اّمـت هیـچ دو شمشـیری رّد 

که تو سرپرسـت و ما زیردسـتانیم؛  کن؛  یه! تقوای خدا را پیشـه  و بدل نمی  شـد. پس ای معاو

کـه فـردا در بارۀ آن ها از تو سـؤال خواهد شـد. و اّما  پـس مصلحـت زیردسـتانت را در نظـر گیـر؛ 

کـه آن دو را بدیـن مجلـس فرانخوانده ای؛ به خدا سـوگند!  کـه از عموزادگانـم یـاد نمـودی  ایـن 

کنـی و  کار پـردازی و چـه اقـرار  کـه بـدون ایشـان بـه ایـن  بـه حـق دسـت نیافتـی و تـو را نرسـد 

 چـه نکنـی، خـوب می دانـی کـه آن دو سرچشـمۀ دانـش و کـرم هسـتند. از خداونـد بـرای خـود 

و شما آمرزش می خواهم.«

کـه دین خود را  آن گاه، عبـداهلل بـن زبیـر بـه سـخن پرداخت و گفت: »سـتایش خدای را 

گرامـی داشـت. او را بـر بالهـا و نعمت هایـش می سـتایم   بـه مـا شناسـاند و مـا را بـا رسـولش 

کـه معبـودی جـز خداونـد نیسـت و محّمـد بنده و رسـول او اسـت. اّما بعد؛  و گواهـی می دهـم 

کـه همـراه بـا  کارهـای پسـندیده  کـه بـا افتخـارات واال و  ایـن خالفـت تنهـا از آِن قریـش اسـت 

یـه! تقوای خدا  شـرافت پـدران و کرامـت فرزندانشـان اسـت، بـه آن دسـت یابند. پس ای معاو

کـن و در بـارۀ خـود، انصـاف بـه خـرج ده! ایـن عبـداهلل بـن عّبـاس، عمـوزادۀ رسـول  را پیشـه 

خـدا؟ص؟ و ایـن عبـداهلل پسـر همـان جعفـِر دارنـدۀ دو بـال، عمـوزادۀ رسـول خـدا؟ص؟ و مـن 
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عبـداهلل بـن زبیـر، عّمـه زادۀ رسـول خـدا؟ص؟ هسـتیم و علـی نیـز حسـن و حسـین را بـر جـای 

یـه! تقوای خدا راپیشـه کن که  نهـاده کـه می دانـی کیسـتند و چـه مقامـی دارنـد. پـس ای معاو

میان ما و خودت داور هستی!«

کــه مــا را بــه  گفــت: »ســتایش خــدای را  آن گاه، عبــداهلل بــن عمــر بــه ســخن پرداخــت و 

کرامــت و بــه پیامبــرش؟ص؟ شــرافت بخشــید. اّمــا بعــد؛ ایــن خالفــت بــه شــیوۀ  دیــن خــود 

گــر چنیــن  کــه ا کــه پســران از پــدران بــه ارث برنــد؛  پادشــاهان روم و قیصــران و خســروان نیســت 

بــود، خــود مــن پــس از پــدرم بــه خالفــت می رســیدم. پــس بــه خــدا ســوگند! پــدرم تنهــا بدیــن 

کــه خالفــت مشــروط بــه نســب نیســت؛  دلیــل مــرا همــراه بــا شــش عضــو شــورا قــرار نــداد. هــال 

بلکــه تنهــا از آِن قریــش، بــه شــرط شایســتگی و پذیــرش مســلمانان اســت، آن هــم بــرای کســی 

گــر تــو در پــی جوان هــای قریــش  کــه از دیگــران پرهیزکارتــر و مقبولیتــش بیشــتر باشــد. امــا ا

کــه او هرگــز تــو را از خداونــد  هســتی، بــه هســتی ام ســوگند! یزیــد در زمــرۀ آن هــا اســت؛ و بــدان 

بی نیاز نمی سازد!«

کنون پدران  یـه بـه سـخن پرداخـت و گفـت: »مـن گفتم و شـما نیز گفتیـد. ا آن گاه، معاو

گر  که ا رفته و پسـران مانده اند و پسـر من برایم محبوب تر از پسـران ایشـان اسـت؛ افزون بر این 

که خالفت از آِن  گفتن دارد. جز این نیسـت  که حرفی برای  گردید، می بینید  با او هم سـخن 

پسـران عبدمنـاف اسـت؛ زیـرا آنـان بسـتگان رسـول خـدا؟ص؟ هسـتند. چـون رسـول خـدا؟ص؟ 

که در جایگاه حکمرانی و خالفت  کار نشـاندند، بی آن  وفات فرمود، مردم ابوبکر و عمر را بر 

باشـند؛ اّمـا شـیوه ای نیکـو داشـتند. سـپس حکومـت بـه فرزنـدان عبدمناف بازگشـت و تا روز 

قیامـت در میـان ایشـان خواهـد بـود. ای زادۀ زبیـر و ای زادۀ عمر! خداوند شـما را از این جرگه 

بیـرون نمـوده اسـت. و اّمـا ایـن دو عمـوزاده ام ]= عبـداهلل بـن عّبـاس و عبـداهلل بـن جعفـر[ بـه 

خواسـت خـدا از ایـن زمره بیرون نیسـتند.«

یافتی های  آن گاه، دسـتور حرکت داد و از بیعت با یزید سـخن نگفت و پاداش ها و در
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اینان را نکاسـت. سـپس به شـام بازگشـت و تا سـال 51 در بارۀ بیعت با یزید سخنی نگفت. 

)اإلمامة و الّسیاسة: 142/1-144 ]148/1-150[؛ جمهرة خطب العرب: 233/2- 236 ]246/2- 248[(

گویـد: در ایـن عبـارت، سـخن عبدالّرحمـان نیامـده اسـت. ابن َحَجـر )اإلصابـه:  امینـی 

یـه بـه خطبـه پرداخـت و مـردم را بـه بیعـت یزیـد فراخواْند. پس حسـین  کـه معاو 408/2( آورده 

بـن علـی و ابن زبیـر و عبدالّرحمـان بن ابی بکر با او سـخن گفتنـد و عبدالّرحمان گفت: »مگر 

کـه قیصـری بمیـرد و قیصـر دیگـر جایش را بگیـرد؟ به خدا سـوگند! هرگز  پادشـاهی روم اسـت 

بیعت نکنیم!«

شکل دیگر از گفت و گوهای سفر نخست

گـزاردن بـه مدینـه درآمـد.1 چـون بـه مدینـه نزدیـک شـد، مـردم پیـاده  یـه بـرای حـج  معاو

کـودکان و زنـان نیز برون شـدند و مردم به فراخور  ی بیـرون آمدنـد و  و سـواره بـرای اسـتقبال از و

ی بـا سـتیزه گرانش  کردنـد. و ی دیـدار  یـه[ بـا و تـوان خویـش، طبـق دوری و نزدیکـی ]بـه معاو

تقـّرب  بـا  تـوان،  بـا همـۀ  و  گشـت  بـا عمـوم مـردم هـم کالم  گفت  وگوهایـش  بـا  و  یـد  نرمـی ورز

که مردم  جسـتن به آنان و سـازش کاری با ایشـان، دلشـان را به دسـت آورد تا آنان را به بیعتی 

بـود: »ای  کشـد. از جملـۀ سـخنانش بدیـن منظـور چنیـن  مناطـق دیگـر پذیرفتـه بودنـد، فرا

مـردم مدینـه! همـواره زمین هـای ناهمـوار را بـه خاطـر عالقـۀ مالقـات بـا شـما طـی می نمـودم و 

گرایید؛ و همسـایگان  که راه دور طی شـد و سـختی ها به نرمی  گاه  رنج سـفر می کشـیدم تا آن 

رسـول خدا را سـزاوار اسـت که دیدارشـان را اشـتیاق برند.« مردم چنین پاسـخش گفتند: »به 

کـه تـو را نـزد ایـن مـردم  میـان خانـوادۀ خـود و خانـه ات و هجرت گاهـت خـوش آمـدی. هـال 

گر.« ِمهری است، همچون دوستی نیکو و پذیرا

چـون بـه منطقـۀ جـرف رسـید، حسـین بن علی و عبـداهلل بن عّباس بـا او برخورد کردند. 

ی  گفـت: »مرحبـا بـه سـبط رسـول خـدا و عمـوزادۀ پیامبـر!« سـپس بـه سـوی مـردم رو یـه  معاو

که معاویه به سال 50 حج نهاد. 1. همگان پذیرفته اند 
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ی نمـود و  گفـت: »ایـن دو، بـزرگان خانـدان عبدمنـاف هسـتند.« آن گاه، بـه آنـان رو نمـود و 

زبـان بـه سـخن گشـود و خوشامدشـان گفـت و آن دو را بـه خـود نزدیـک نمـود و گاهـی بـا یکی 

 از آن دو خوش رویـی می کـرد و گاهـی بـه دیگـری لبخنـد می زد تا به مدینه وارد شـد و پیادگان 

گاهش همراهی اش نمودند. پس حسـین  کـودکان بـه سـالم دادنـش آمدند و تا سـکنا و زنـان و 

ی جـدا شـدند؛ حسـین بـه خانـۀ خـود بازگشـت و عبداهلل بـن عّباس  و عبـداهلل بـن عّبـاس از و

به مسـجد رفت.

یـه همـراه بـا جماعتـی بسـیار از شـامیان نـزد عایشـه اّم المؤمنیـن آمـد و از او اجـازۀ  معاو

بـا او نـزد عایشـه نرفـت. غـالم  کسـی دیگـر  ی اجـازه داد و  ورود خواسـت. عایشـه تنهـا بـه و

کـه مردی را  یـه! آیا ایمـن بودی از این  عایشـه، ذکـوان، نیـز آن جـا بـود. عایشـه گفـت: »ای معاو

کـه بـرادرم محّمـد بـن ابی بکر را کشـتی؟«  در کمینـت نشـانم و تـو را بـه قتـل رسـانم، همچنـان 

گفت: »چرا؟« پاسـخ داد: »زیرا در خانه ای  یه پاسـخ داد: »تو چنین نمی کردی.« عایشـه  معاو

امـن، یعنـی خانـۀ رسـول خـدا هسـتم.« سـپس عایشـه بـه سـتایش و ثنـای خـدا پرداخـت و از 

دو  آن  از  ی  دنبالـه رو و  ی  پیـرو بـه  را  یـه  معاو و  نمـود  یـاد  عمـر  و  ابوبکـر  و  خـدا؟ص؟  رسـول 

ید که در بالغت به پای  یـه خطبـه نخواند و بیـم ورز برانگیخـت و آن گاه، سـکوت نمـود. معاو

کرد و گفت: »ای اّم المؤمنین؛ به خدا سـوگند!  عایشـه نرسـد. پس سـخنش را بی مقدمه آغاز 

تـو بـه احـکام خـدا و سـیرۀ رسـولش دانایـی و مـا را بـه حـق رهنمـون شـدی و بـه برخـورداری از 

کـه فرمانـت اطاعـت  تـو سـزاواری  بـرای آخـرت، برانگیختـی.  گرفتـن   زندگانـی دنیـا و توشـه 

و سـخنت شـنیده شـود. و اّمـا بیعـت یزیـد از قضـای پـروردگار اسـت و بندگان را نرسـد که در 

گـردن خـود ثابـت نمـوده و بر آن عهـد و پیمان  ایـن کار انتخـاب کننـد! مـردم ایـن بیعـت را بـر 

که عهد و پیمانشان را بشکنند؟« سپرده اند. آیا به نظر تو روا است 

کـرد. پس گفت:  ی کار خـود را خواهد  کـه و یافـت  عایشـه چـون ایـن سـخن را شـنید، در

کـردی ]آن هـا را بـا زور و اجبـار، در بـارۀ کسـی اعمـال نکـن[؛  کـه یـاد  »اّمـا عهـد و پیمان هایـی 
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کـن و در کارشـان  پـس در بـارۀ ایـن جماعـِت ]مخالـف بـا بیعـت یزیـد[، تقـوای خـدا را پیشـه 

شـتاب مـورز؛ شـاید جـز آن چـه دوسـت داری، اقدامـی نکنند!«

یـه! حجـر و یـاران  گفـت: »ای معاو یـه برخاسـت. چـون برخاسـت، عایشـه  آن گاه، معاو

گفت: »این سـخن را بگذار!  یه  کشـتی!« معاو ی در عبادت را  عبادت پیشـه و سـختکوش و

یـه  رابطـۀ مـن و تـو در بـرآوردن نیازهایـت چگونـه اسـت؟« پاسـخ داد: »خـوب اسـت.« معاو

یـم!« گـذار تـا بـه دیـدار پروردگارمـان رو گفـت: »پـس مـا و آنـان را وا

سـپس بیـرون آمـد، حـال آن کـه ذکـوان نیـز همراهـش بـود. بـه دسـت ذکـوان تکیـه زد و در 

کـه پیـاده قـدم برمی داشـت، گفـت: »بـه خـدا سـوگند! پـس از رسـول خـدا تا مثـِل امروز  حالـی 

خطیبـی بلیغ تـر از عایشـه ندیـده ام!« آن گاه، بـه سـوی منزلش رهسـپار شـد و حسـین بن علی 

را فراخوانـد و بـه او گفـت: »ای بـرادرزاده! همـۀ مـردم بـه ایـن بیعـت تـن داده انـد، مگـر پنـج تن 

کردن؟«  که سـرکردۀ ایشـان تو هسـتی. ای برادرزاده! تو را چه نیاز اسـت به مخالفت  از قریش 

کردند، من نیز یکی از آنان خواهم بود  گر با تو بیعت  حسـین پاسـخ داد: »ایشـان را فراخوان! ا

یـه پرسـید: »آن گاه،  کاری را شـتابان بـر مـن تحمیـل نکـرده ای.« معاو گـر بیعـت نکردنـد،  وا

کـه بـا هیـچ کس از  ی خواسـت  یـه از و کـرد؟« حسـین پاسـخ داد: »آری.« معاو بیعـت خواهـی 

ایـن گفـت و گـو سـخن نگویـد. سـپس حسـین بیرون آمد و بـه مردی برخورد کـه ابن زبیر در راه 

او  از  قـدر  آن  و  گذشـت.«  چـه  کـه  می پرسـد  ابن زبیـر  »بـرادرت  گفـت:  مـرد  بـود.  نشـانده  او 

ی درآوَرد. پرسید تا سخنی از و

گفـت: »همـۀ مـردم بـه  ی  یـه، ابن زبیـر را فراخوانـد و بـا او خلـوت نمـود. بـه و آن گاه، معاو

ایـن بیعـت تـن داده انـد، مگـر پنـج تـن از قریـش که سـرکردۀ ایشـان تو هسـتی. ای بـرادرزاده! تو 

گر با تو بیعت  را چـه نیـاز اسـت بـه مخالفـت کردن؟« ابن زبیر پاسـخ داد: »ایشـان را فراخـوان! ا

گـر بیعـت نکردنـد، کاری را شـتابان بـر مـن تحمیـل  کردنـد، مـن نیـز یکـی از آنـان خواهـم بـود وا

یه  کرد؟« ابن زبیر پاسـخ داد: »آری.« معاو یه پرسـید: »آن گاه، بیعت خواهی  نکرده ای.« معاو

کـه بـا هیـچ کـس از ایـن گفـت و گو سـخن نگوید. ی خواسـت  از و
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یـه بـا او  کردنـد. معاو یـه آمـد و بـا هـم خلـوت  سـپس ابن عمـر را فراخوانـد و او نـزد معاو

کـه اّمـت محّمـد را پـس از  گفـت: »ناخـوش داشـتم  گفتـاری نرم تـر از دو تـن دیگـر داشـت؛ و 

کـه تـو سـرکردۀ آنـان هسـتی،  گلـۀ بی شـبان رهـا سـازم.1 همـۀ مـردم جـز پنـج تـن  خـود همچـون 

گفـت: »آیـا  کـردن؟« ابن عمـر  بـه ایـن بیعـت تـن داده انـد. تـو را چـه نیـاز اسـت بـه مخالفـت 

کـه هـم خون هـا را حفـظ نمایـی و هـم بـه خواسـته ات دسـت یابـی؟«  کنـی  کاری  می خواهـی 

یـه گفـت: »همیـن را می خواهـم.« ابن عمـر گفـت: »بـر تخـت بنشـین و سـپس مـن می آیم  معاو

کـه پـس از مرگـت بـه هـر چـه امـت محمـد اتفـاق نظـر کننـد، تـن دهم.  و بـا تـو پیمـان می بنـدم 

گـر اّمـت پـس از تـو حکومـت بنـده ای حبشـی را بپذیـرد، مـن نیـز بـه همـان  بـه خـدا سـوگند! ا

یـه پرسـید: »چنیـن می کنـی؟« پاسـخ داد: »آری.« و سـپس بیـرون رفـت. تـن می دهـم.« معاو

گفـت: »بـا  ی خلـوت نمـود،  آن گاه، عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر را فراخوانـد و چـون بـا و

کـه  »امیـد دارم  گفـت:  بـا مـن می پـردازی؟« عبدالّرحمـان  بـه مخالفـت  پـا  یـا  کـدام دسـت 

کـه تـو را بکشـم.«  گفـت: »بـه خداسـوگند! بـرآن شـده ام  یـه  ایـن برایـم مایـۀ خیـر باشـد!« معاو

گـر چنیـن کنـی، خداونـد در دنیا تو را به پیامدهایش گرفتار سـازد  عبدالّرحمـان پاسـخ داد: »ا

و در آخـرت بـه آتـش درانـدازد.« سـپس بیـرون شـد.

یـه بـه خـواص بـذل و بخشـش نمـود و حـق و حقـوق مـردم را ]بـرای متمایـل  آن روز معاو

سـاختن ایشـان[ بـه آن هـا داد2. صبـح روز دوم فرمـان داد تا برایش فرشـی برنهند و جای هایی 

یمانـی  جامـه ای  بـا  سـپس  شـد.  آمـاده  آن  برابـر  و  پیرامـون  در  خانـواده اش  و  خـواص   بـرای 

کـه بـه  کـه انتهـای آن را پشـت شـانه افکنـده بـود، بیـرون آمـد، حـال آن  و عمامـه ای تیـره رنـگ 

کار راضـی و خشـنود  یـه بدیـن  کـرده باشـد، اّمـا معاو گلـۀ بی شـبان رهـا  1. آیـا می پذیریـد محّمـد؟ص؟ اّمتـش را همچـون 
گـذاَرد؛ اّمـا ایشـان وصّیت وی را پشـت سـر افکندند و تا  نباشـد؟ حاشـا از پیامبـر رحمـت کـه بـه پنـدار اینـان، اّمتـش را وا

امـروز ایـن همـه مصیبـت را بـر سـر اّمـت آوردنـد!

2. در متـن »یدنـی بذّمـة النـاس« آمـده ، ولـی  گویـا »یقضـی مذمـة النـاس« درسـت تر باشـد. ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت 
پذیرفـت. )ن.(
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کاتبانـش را نزدیـک خـود  خـود غالیـه و عطـر مالیـده بـود. پـس بـر تخـت خویـش نشسـت و 

نشـاند تـا فرمان هایـش را بشـنوند. نیـز بـه دربانـش فرمان داد تـا هیچ کس را اجـازۀ ورود ندهد، 

فراخوانـد.  را  عّبـاس  بـن  عبـداهلل  و  علـی  بـن  حسـین  آن گاه،  باشـد.  نزدیـکان  از  گـر  ا حّتـی 

یـه او را بـر بسـاط و سـمت چـپ  ابن عّبـاس زودتـر آمـد و چـون درون شـد و سـالم داد، معاو

گـو نمود. سـپس گفـت: »ای ابن عّبـاس! خداوند به  خویـش نشـاند و زمانـی دراز بـا او گفـت و 

برکـت همسـایگی بـا ایـن قبـر شـریف و خانـۀ رسـول خـدا _ علیـه الّصلـوة و الّسـام _ بهـرۀ شـما را 

کار امیرالمؤمنین را به سـامان آوَرد!  افـزون سـاخته اسـت.« ابن عّبـاس گفـت: »آری؛ خداونـد 

اّمـا نصیـب مـا از قناعـت بـه یـک پارۀ حّقمـان و دور ماندن از بقّیۀ حقوقمان، بیش تر اسـت!« 

کمـی  یـه بـه سـخن پرداخـت و او را از پاسـخ گویی دور نـگاه داشـت و بـه بحـث در بـارۀ   معاو

ی نمـود. چنیـن بـود تـا حسـین بـن علـی  یـادی عمرهـا بـه اختـالف غریزه هـا و خوی هـا رو و ز

ی را دیـد، پشـتی سـمت راسـت خـود را برایـش نهاد. حسـین درون شـد و  یـه و آمـد. چـون معاو

یـه بـه او اشـاره نمـود تـا سـمت راسـتش بـر آن بسـاط بنشـیند و از حـال پسـران  سـالم داد. معاو

یـه آغـاز  بـرادرش حسـن و سـّن و سـال آنـان پرسـید. حسـین خبـرش داد و سـکوت نمـود. معاو

کـرد و گفـت: »اّمـا بعد؛ سـتایش از آِن خـدای نعمت بخش و کیفرِده اسـت. گواهی  بـه گفتـار 

کـه معبـودی جـز خـدای واال مرتبـه نیسـت و از آن چـه ملحـدان می گوینـد، بسـی  می دهـم 

کـه بـه سـوی همۀ جّنیان و آدمیان فرسـتاده شـد تا  واالتـر اسـت؛ و محّمـد بنـدۀ ویـژۀ او اسـت 

کـه باطـل از پـس و پیـش در آن راه نـدارد و خـدای حکیـِم  بـا قـرآن انذارشـان بخشـد؛ قرآنـی 

گـزاْرد و رسـالتش را آشـکار نمـود و در راه او  سـتوده آن را نـازل فرمـوده اسـت. پـس پیـام خـدا را 

یـد تـا دیـن خـدا را وضـوح بخشـید و اولیـای خدا را سـرافرازی داد و مشـرکان  بـر آزارهـا صبـر ورز

کـه مشـرکان ناخشـنود بودنـد. سـپس وی   را سـرکوب نمـود و دیـن خـدا پیـروز شـد، حـال آن 

کـه آن چـه از دنیـا بـه او بخشـیده شـده  _ صلـوات اهلل علیـه _ از ایـن دنیـا رخـت بربسـت، در حالـی 

گزینی و بلندطبعی و خویشـتنداری و طلب  بود، برای خود اسـتفاده نکرد و از سـِر زهد و خدا

که مسّخر او گشته بود، وانهاد. این بود وصف رسول خدا. آخرت پایدار، آن چه را 
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پس از وی دو مرد درسـتکار آمدند و سـپس مردی سـوم که حال وی مشـکوک اسـت.1 در 

ایـن میـان، ماجراهایـی رخ داد کـه بـه آن پرداختیـم و بـه چشـم دیدیـم و در آن بـاره جنگیدیم و 

از آن چـه شـما می دانیـد، نیسـت.  از آن هـا می دانـم، بیـش  دیدیـم و شـنیدیم و آن چـه مـن 

که تالش  که از آن و اجرایی شـدنش خبر دارید و خدا می داند  گونه ای اسـت  ماجرای یزید به 

من برای پیشـگیری از اختالل در کار مردم و پوشـاندن شـکاف ها با والیت یزید اسـت، چنان 

کارهـا باشـد. مقصـود مـن از بیعـت یزیـد همیـن اسـت.  کـه مایـۀ بیـداری چشـم ها و سـتودگی 

جوانمـردی؛  و  دانـش  واالی  بهـرۀ  هـم  و  یـد  برخوردار خویشـاوندی  فضیلـت  از  هـم   شـما 

که در شما و جز شما  و من از طریق سنجش و مقایسه یزید با دیگران، از او چیزهایی دیده ام 

کـه بـر سـنگ های  ندیـده ام، افـزون بـر دانایـی اش بـه سـّنت و قـراءت قـرآن و بردبـاری و عقلـی 

سـخت برتـری دارد. شـما می دانیـد کـه رسـول خـدا بـا آن کـه دارای عصمـت رسـالت و از گنـاه 

کسـی را بـر صّدیـق و فـاروق و دیگـر صحابـۀ بـزرگ و مهاجـران  برکنـار بـود، روز نبـرد سالسـل، 

نخسـتین پیـش انداخـت کـه نـه با آنـان نزدیک بود و نه در خویشـاوندی یا سـّنت دانِی نمایان، 

هم طراز ایشـان به شـمار می رفت. پس آن مرد ]= عمرو بن عاص[ فرمانده آنان شـد و بر ایشـان 

کسـی باالتـر از سـخنش نگفـت.  گـزارد و غنیمت هاشـان را حفـظ نمـود و فرمـان داد و  نمـاز 

رسـول خـدا؟ص؟ بـرای مـا اسـوه ای اسـت نیکـو؛ پـس ای فرزنـدان عبدالمّطلـب! مـا و شـما دو 

کـه در مـورد اتحـاد نظـر بـا مـردم  شـاخه از تنـۀ یـک درخـت و یـک جـّد هسـتیم و مـن امیـد دارم 

که سـخنتان برتر و باارزش اسـت؛  کس در بارۀ شـما باوری جز این ندارد  انصاف ورزید. هیچ 

کـه بینشـش در  کـه جویـای خشـنودی شـما اسـت، چنـان دهیـد  پـس پاسـخ خویشـاوندی را 

مورد جلب رضایت شما، ستوده شود. از خدا برای خود و شما آمرزش می جویم.«

پاسخ امام ]حسین؟ع؟[ سبط پیامبر

ابن عّباس برای سخن آماده شد و دستش را برای خطاب به معاویه، فراز آورد. اّما حسین 

که مورد سپاس است.« )غ.( 1. در نسخه های مورد استناد ما آمده است: »مردی سوم 
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به او اشاره نمود و گفت: »درنگ کن؛ که مقصود وی من بودم و تهمت او بیش تر مرا می رسد.« 

ابن عّباس سکوت نمود و حسین برخاست و پس از ستایش خدا و صلوات بر پیامبر، گفت:

یـه! هـر کـس در سـتایش رسـول خدا؟ص؟ سـخن گوید، هر قـدر هم که  »اّمـا بعـد؛ ای معاو

یافتـم کـه پـس از فروماندن  درازگویـی کنـد، هرگـز نتوانـد بخشـی از آن همـه را ادا نمایـد. مـن در

کوتاه در وصف جانشـین رسـول خدا؟ص؟ چه ویژگی هایی  در وصف پیامبر، با این سـخنان 

یـه! روشـنای صبح، تیرگی  گرفتـی و مبهـم نهـادی. هیهـات؛ هیهـات؛ ای معاو را از او نادیـده 

شـب را رسـوا نمـود و نـور آفتـاب، پرتـو چراغ هـا را تحـت الشـعاع خـود قـرار داد! آن قـدر خـود را 

کـه از حد  کـه بـه افـراط افتـادی؛ و خودخواهـی بـه خـرج دادی تـا آن جـا  بـر دیگـران برتـر دیـدی 

گشـتی؛ و به سـتم  یدی؛ و دیگران را از حّقشـان بازداشـتی تا دچار بخل  گذراندی و سـتم ورز

کامـل هیـچ حـق داری را ادا نکـردی تـا  پرداختـی تـا از حـد درگذشـتی. حّتـی بخشـی از حـّق 

کامل و بهرۀ تمام خویش را برگرفت. شیطان نصیب 

اّمـت  کار  تدبیـر  و شایسـتۀ  کمال یافتـه  را  او  و  کـردی  یـاد  یزیـد چگونـه  از  کـه  یافتـم  در

کسـی را  گویـا  گمـان انـدازی؛  محّمـد؟ص؟ شـمردی. می خواهـی مـردم را در بـارۀ وی بـه وهـم و 

کـه در پـرده اسـت یـا ویژگی هـای فـردی غایـب را بازمی گویـی و یـا از چیـزی  وصـف می کنـی 

خبـر می دهـی کـه در بـارۀ آن دانشـی ویـژه داری! خـود یزیـد نشـان داده کـه اندیشـه اش چگونـه 

که خود او در آن زمینه  گو  اسـت و چه سـمت و سـویی دارد. در بارۀ یزید، در زمینه ای سـخن 

بینـا و ماهـر اسـت، یعنـی دنبـال کـردن حرکـت سـگان آن گاه کـه با هم می جنگنـد و کبوترانی 

کنیـزکان آوازخـوان و انـواع لهـو و لعـب! آن گاه او را  کـه بـا همجنسـان خـود مسـابقه می دهنـدو 

گـذار؛ و چـه  یـاور خویـش خواهـی یافـت.  آن چـه را کـه طالـب آن هسـتی  ]= خالفـت یزیـد[، وا

گـران این مـردم را بر دوش  بی نیـاز هسـتی از ایـن کـه هنـگام دیـدار بـا خداونـد، بیـش از ایـن بار 

یـدن،  کشـی! بـه خـدا سـوگند! همـواره در آبشـخور باطـل، بـه سـتم وارد می شـوی1 و در ظلـم ورز

گویـا »تـرد« درسـت اسـت؛ بـا توجـه بـه آن کـه در ادامـه، از لبریـز شـدن مشـک ها سـخن رفتـه  1. در متـن »تقـدر« آمـده، ولـی 
اسـت. )ن.(
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کنـون کـه مشـک ها را لبریـز نمـوده ای و میـان تـو و مـرگ یک چشـم بر هم  کین تـوزی کـرده ای تـا ا

زدن بیـش نمانـده؛ پـس بـر کاری محفـوظ و ضبـط شـده وارد می شـوی بـرای روزی کـه همگان 

گـرد آورده می شـوند و آن روز دیگـر زمـان گریز گذشـته اسـت!

محـروم  پدرانمـان  میـراث  از  و  بازمـی داری  فرمانروایـی  از  را  مـا  هـم  هنـوز  کـه  دیدمـت 

پـدری  راه  از  بـاد! _  او  بـر  سـام  و  د  و در  _ خـدا  رسـول  را  میـراث  ایـن  سـوگند!  خـدا  بـه   می کنـی. 

کسـی  کـه بـا آن، بـا  و فرزنـدی بـرای مـا نهـاده اسـت. بـه مـا خویشـاوندی ای را عرضـه مـی داری 

کردیـد؛ پـس او  کـه هنـگام رحلـت رسـول خـدا بـرای خالفـت قیـام نمـود، احتجـاج  ]از انصـار[ 

ایـن حجـت آوری را پذیرفـت و ایمـان، وی را بـه انصـاف واداشـت1. اّما سـپس بهانه هـا آوردید و 

زشـتکاری ها کردیـد و گفتیـد: ›چنـان بـود و چنین شـود.‹ تا آن گاه کـه ای معاویه! حکومت از 

طریقی انحرافی به دسـت تو رسـید، حال آن که طریق راسـِت خالفت، به دیگری ]=علی؟ع؟[ 

منتهـی می شـد. پـس در کامـت گـوارا بـاد! پـس ای خرمنـدان! عبـرت گیرید!

کـردی که رسـول خدا؟ص؟ آن مـرد ]= عمرو بن عاص[ را فرماندهی بخشـید. این  نیـز یـاد 

کـه عمـرو بـن عـاص از فضـل همنشـینی و بیعـت رسـول خـدا برخـوردار  کار هنگامـی رخ داد 

بـه  بـزرگان[   =[ آن هـا  کـه  ایـن  نرسـید مگـر  او  بـه  ایـن منصـب  نیـز  تـازه همـان هنـگام  و  بـود 

کارهایش را بر او عیب شـمردند  ی ناخشـنود بودند و  بینی شـان برخورد و از پیش انداختن و

کسـی بـر شـما  گـروه مهاجـران! ناچـار از ایـن پـس جـز خـود مـن  و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ای 

کاری  کـه سـزاوارترین  فرماندهـی نکنـد!‹ پـس چگونـه در امـر بـا اهمیتـی ]همچـون خالفـت[ 

کـه در آن بایـد بـه رفتـار مـورِد اجمـاع و صواب پیامبر تمسـک نمود، احتجـاج گردد؟ یا  اسـت 

صحابـی  هسـتند،  تـو  پیرامـون  کـه  کسـانی  آیـا  نمـودی؟  برابـر  تابعـی  بـا  را  صحابـی  چگونـه 

کـه آنـان را  بودنشـان پذیرفتـه نیسـت و بـه دینـداری و نزدیکی شـان بـا پیامبـر اعتمـاد نشـود 

گیرد، پس  کی برای خالفت قرار  گر اصل خویشـاوندی با پیامبر؟ص؟ می تواند مال که ا 1. مقصود از این احتجاج آن اسـت 
یـه و یزیـد بـود، برتـری یابـد و  کـه از آِن معاو کـه از آِن حضـرت بـود، می توانـد بـه خویشـاوندِی دورتـر  خویشـاوندِی نزدیک تـر 

یـه و فرزنـدش نیـز چاره ای جز پذیریش آن نداشـتند. )ن.( معاو
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گذاشـته و بـه فـردی نـادان و گمـراه رسـیدی و می خواهـی مـردم را دچار شـبهه ای سـازی که  وا

کامیابـی آوَرد و تـو را در آخـرت تیره بخـت سـازد؟ همانـا  بـرای بازمانـده ]= یزیـد[ در دنیایـش 

یان آشکار است! از خدا برای خود و شما آمرزش می خواهم.« این همان ز

معاویه به ابن عّباس نگریسـت و گفت: »ای ابن عّباس! این سـخنان چیسـت؟ و آن چه 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! او فرزنـد پیامبـر و  نـزد تـو اسـت، سـخت تر و تلخ تـر باشـد.« ابن عّبـاس 

ک رسـول خـدا اسـت. پـس از آن چه می خواهی، دسـت  یکـی از پنـج تـن آل عبـا و از خانـوادۀ پـا

کـه خداونـد بـا فرمـان خویـش داوری  گاه  کفایـت می کنـد؛ تـا آن  کـه پذیـرش مـردم تـو را  بـدار؛ 

فرمایـد؛ کـه او بهتریـن داور اسـت.«

یدن؛ و بهترینـش بردباری با  یـه پاسـخ داد: »سـودمندترین بردبـاری، شـکیبایی ورز معاو

ید و خدا نگاهدارتان باشـد!« خویشـان اسـت. برو

را  زبیـر  بـن  عبـداهلل  و  عمـر  بـن  عبـداهلل  و  ابی بکـر  بـن  عبدالّرحمـان  یـه،  معاو سـپس 

فراخوانـد. چـون نشسـتند، خـدای را سـتایش و ثنـا نمـود و گفـت: »ای عبـداهلل بـن عمـر! به ما 

کـه  کنـی، مگـر آن  کـه دوسـت نمـی داری همـۀ دنیـا از آِن تـو باشـد و شـبی را سـحر  می گفتـی 

کـه وحـدت  گردنـت باشـد. تـو را هشـدار می دهـم  کـه وحدت بخـش مـردم اسـت، بـر  بیعتـی 

کنـده نسـازی و جمعشـان را بـه تفرقـه نکشـانی و خونشـان را نریـزی! خالفـت  مسـلمانان را پرا

کار اختیاری نباشـد. مردم نیز این بیعت  یزیـد تقدیـری اسـت خداونـدی و بنـدگان را در این 

را بـر عهـدۀ خویـش اسـتوار نمـوده و بـر آن عهـد و پیمـان سـپرده اند.«

ی سـکوت نمود و عبداهلل بن عمر به سـخن پرداخت و پس از سـتایش و ثنای  سـپس و

یـه! پیـش از تـو نیـز خلفایـی بودنـد و پسـرانی داشـتند.  گفـت: »اّمـا بعـد؛ ای معاو خداونـد، 

تـو در پسـرت دیـده ای، در پسـران  را  آنـان آن چـه  اّمـا  ایشـان نیسـت؛  از پسـران  بهتـر  تـو  پسـر 

کـه را  کسـی را نگرفتنـد و مـدارا نکردنـد؛ بلکـه هـر  خـود ندیده انـد و در مـورد خالفـت، جانـب 

کـه مبـادا اّتحاد مسـلمانان  شایسـته دانسـتند، بـرای ایـن اّمـت برگزیدنـد. تـو مـرا بیـم می دهـی 
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کنم و خونشـان را بریزم! به خواسـت خدا من چنین  کنده سـازم و جمعشـان را پریشـان  را پرا

کـه اّمـت محّمد  گـر مـردم بـه راه راسـت رونـد، مـن نیـز در در هـر کار شایسـته ای  کـرد. ا نخواهـم 

بـدان وارد شـوند، درون خواهـم شـد.«

کنـد! در اندیشـه ات هـوای مخالفـت بـا مـا نیسـت.«  گفـت: »خدایـت رحمـت  معاویـه 

گفته  که به عبداهلل بن عمر  گفت  سـپس به عبدالّرحمان بن ابی بکر همانند همان سـخنی را 

کـه در ایـن  بـود. عبدالّرحمـان بـه وی پاسـخ داد: »بـه خـدا سـوگند! همانـا دوسـت مـی داری 

گـذار کنیـم؛ اّما سـوگند بـه آن که جانم در دسـت او  گسـتاخی بـرای بیعـت یزیـد، تـو را بـه خـدا وا

گـذاری و یـا وضـع خالفـت ]تـو[ را ]نیـز[ بـه هـم خواهم زد!« سـپس  اسـت! یـا بایـد آن را بـه شـورا وا

گفت: »آرام باش! بارخدایا؛ مرا چنان  گرفت و  گوشـۀ ردایش را  برخاسـت تا بیرون رود. معاویه 

که خواهی، ]از شّر او[ کفایت کن! نزد شامیان ظاهر مشو؛ که از ایشان بر تو  بیم دارم.«

ی گفت: »تو روباهی  آن گاه، هماننـد سـخنش بـه ابن عمـر را بـا ابن زبیـر تکرار نمود و بـه و

کـه هـرگاه از سـوراخی بیـرون شـوی، از سـوراخ دیگـر درون آیـی. تـو ایـن دو  حیله گـر هسـتی 

کار واداشـته ای!« ابن زبیـر پاسـخ داد: »آیـا می خواهـی بـرای یزیـد  مـرد را شـورانده ای و بـه ایـن 

گر  گـر بـا او بیعـت کنیـم، آن گاه از کـدام یـک از شـما فرمـان بریـم: از تو  یـا او؟ ا بیعـت گیـری؟ ا

از خالفـت خسـته شـده ای، از آن کنـاره گیـر و خـودت بـا یزیـد بیعـت کـن تا ما نیز بـا او بیعت 

ی  یه در بخشـی از سـخنش به و یـه بگومگـوی بسـیار کردنـد تـا معاو نماییـم.« سـپس او و معاو

گویـا می بینمـت  کشـتن می دهـی.  کـه خـود را بـه  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! جـز ایـن نمی بینـم 

کـه در دام افتـاده ای و دسـت و پـا می زنـی!« سـپس فرمـان داد تـا آنـان بیـرون رونـد و سـه روز در 

خانـه بـود و کسـی را دیـدار نمی کـرد.

کاری مهـم  کـه بـرای  آن گاه، بیـرون آمـد و بـه جارچـی فرمـان داد تـا میـان مـردم جـار زنـد 

گـرد آمدنـد و آن چنـد تـن1 در پیرامـون منبـر نشسـتند.  گردآینـد. مـردم در مسـجد  و عمومـی 

1. یعنی سرپیچندگان از بیعت یزید.
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یـه پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، از یزیـد و فضیلـت و قرآن خوانـی و قرآن  دانـی اش یاد  معاو

نمـود و گفـت: »ای مـردم مدینـه! مـن بـرای بیعـت یزیـد مصّمم هسـتم و هیچ آبادی و شـهری 

ی را بـه آن ابـالغ نکـرده باشـم. پـس همـۀ مردم بیعـت نمـوده و پذیرفته اند  کـه بیعـت و نمانـده 

یشـۀ یزیـد  و بیعـت مـردم مدینـه را بـه تأخیـر انداختـم. پیـش خـود می گفتـم: ›اینـان اصـل و ر

که از بیعت خودداری  کسانی از مردم مدینه  هستند و از آنان پروا و بیمی نخواهم داشت.‹ 

گر کسـی بهتر از  کـه خویشـاوندی یزیـد را پاس بدارند. به خدا سـوگند! ا کرده انـد، سـزاوارتر بـود 

یزیـد را بـرای حکومـت بر مسـلمانان سـراغ داشـتم، برای او بیعـت می گرفتم.«

کـه هـم پـدر و مـادرش  کسـی را وانهـادی  گفـت: »بـه خـدا سـوگند!  حسـین برخاسـت و 

یه گفت: »گویا خـودت را در نظر  و هـم خـودش بهتـر از پـدر و مـادر و خـود یزید هسـتند!« معاو

گفـت: »پـس  یـه  گرداَنـد!« معاو کارت را بسـامان  داری؟« حسـین پاسـخ داد: »آری؛ خداونـد 

کـه گفتـی مـادرت بهتر از مادر او اسـت؛ به هسـتی ام سـوگند که چنین  خبـرت می دهـم: ایـن 

کـه زنـان  ی فضیلـت داشـت؛ چـرا  گـر مـادر تـو تنهـا زنـی از قریـش بـود، بـر مـادر و اسـت. حّتـی ا

دیانـت  چنـان  دارای  و  خـدا؟ص؟  رسـول  دختـر  کـه  رسـد  چـه  برترنـد،  زنـان  دیگـر  از   قریـش 

ی و  و پیشـینه ای اسـت! و اّمـا پـدرت، پـدر یزیـد را بـه داوری خـدا وانهـاد و خداونـد بـه سـود و

یـان پـدرت داوری نمـود.« حسـین پاسـخ داد: »نادانـی ات تـو را ]بـرای ناشایسـتگی ات[  بـه ز

یه گفـت: »و اّما این که خـودت را بهتر از یزید  بـس اسـت؛ دنیـا را بـر آخـرت برگزیـده ای!« معاو

دانسـتی؛ بـه خـدا سـوگند! یزیـد بـرای اّمت محّمد بهتر از تو اسـت.« حسـین پاسـخ داد: »این 

که باده می نوشـد و خواسـتار ]هوس رانی و[ سـرگرمی اسـت، از من  دروغ اسـت و باطل. یزید 

ی  گر از تـو نزد و کـه ا گویی بـه پسـرعمویت دسـت بـدار؛  یـه گفـت: »از ناسـزا بهتـر اسـت؟« معاو

گویند، او تو را ناسزا نگوید.« بد 

کـه رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: »ای مـردم! می دانیـد  ی نمـود و  یـه بـه مـردم رو سـپس معاو

کـه ابوبکـر را بـه  کسـی را بـه خالفـت برنگزیـد. پـس مسـلمانان صـالح دیدنـد  وفـات فرمـود و 
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کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش عمـل نمـود.  گیرنـد و بیعـت او بـر هدایـت بـود و بـه  خالفـت 

کتـاب  کـه ]عمـر را بـه خالفـت برگزینـد و او هـم بـه  ی نزدیـک شـد، صـالح دیـد  چـون مـرگ و

کـه[1 خالفت  خـدا و سـّنت پیامبـرش رفتـار نمـود. چـون او بـه مـرگ نزدیـک شـد، بر آن گشـت 

کـه  کـرد  کـه از بیـن مسـلمانان برگزیـده بـود، بـه شـورا نهـد. پـس ابوبکـر کاری  را میـان شـش تـن 

کـه ابوبکـر نـداده بـود و همـۀ ایـن کارهـا را بـرای  رسـول خـدا نکـرده بـود و عمـر کاری انجـام داد 

رعایـت مصلحـت مسـلمانان انجـام دادنـد. پـس از ایـن رو، بـه دلیـل اختالفی که مـردم به آن 

کـه بـرای یزیـد  دچـار شـده اند2 و بـا نـگاه منصفانـه بـه مصالـح ایشـان، چنـان ]صـالح[ دیـدم 
گیـرم.«3 بیعـت 

سفر دوم معاویه و بیعت یزید در آن

یـه  معاو نمودنـد،  بیعـت  یزیـد  بـا  شـامیان  و  عراقیـان  چـون  کـه  نمـوده  گـزارش  ابن اثیـر 

کـرد. چـون بـه مدینـه نزدیـک شـد، حسـین بـن علـی  بـا هـزار سـوار بـه سـوی حجـاز حرکـت 

ی  یـه بـه و ی رفتـه بودنـد[ بـا او روبـرو شـد. چـون نـگاه معاو پیشـاپیش مـردم ]کـه بـه اسـتقبال و

گفـت: افتـاد، 

یختـــن اســـت[  کـــه خونـــش مـــوج می زنـــد ]و آمـــادۀ ر »نـــه ســـالم و نـــه خوشـــامد! قربانـــی ای 

کـــه مـــن شایســـتۀ  یخـــت!« حســـین پاســـخ داد: »آهســـته!  و خداونـــد خـــون او را خواهـــد ر

گفـــت: »هســـتی؛ و حّتـــی بدتـــر از ایـــن!« ســـپس ابن زبیـــر  یـــه  چنیـــن ســـخنانی نیســـتم.« معاو

ــور4  ــر تپه ماهـ ــامد! سوســـمار حیله گـ ــه خوشـ ــه ســـالم و نـ گفـــت: »نـ ــه  یـ ــرو شـــد. معاو ــا او روبـ بـ

کنـــد و بـــا دمـــش ضربـــه زنـــد؛ و بـــه خـــدا ســـوگند!  کـــه ســـرش را ]در ســـوراخی[ درون  هســـتی 

ب آمده، در نسخه های الغدیر دیده نمی شود و ما آن را از اإلمامة و الّسیاسه افزودیم.)غ.(
ّ

1. آن چه در قال

کـه بـر سـر خالفـت پیـش آمـده و موجـب چنددسـتگی امت اسـالمی گشـته  2. مقصـود، اختالف هـا و جنگ هایـی اسـت 
بـود و سـرانجام بـه چیرگـی معاویه انجامیـد. )م.(

یـخ األمـم و الملـوک طبـری )170/6 ]303/5[(. ایـن عبـارت از  3. اإلمامـة و الّسیاسـه )149/1-155 ]157/1-163[(؛ تار
آِن ابن ُقَتیبـه بـود.

کی است. )م.( 4. کنایه از خطرنا
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کنیـــد!«  کوبنـــد. او را از مـــن دور  کـــه دمـــش را بگیرنـــد و پشـــتش را بـــه زمیـــن  نزدیـــک اســـت 

ی زدند. ی مرکب و پس به ]سر و[ رو

گفـت: »نـه سـالم و نـه  یـه بـه او  یـارو شـد. معاو آن گاه، عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر بـا او رو

کـه عقلـش را از کـف داده اسـت.« سـپس فرمـان داد تـا بـر  خوشـامد! پیرمـردی خـِرف هسـتی 

ی مرکبـش زننـد. ]سـر و[ رو

یـه بـه  کـه معاو ی همراهـی نمودنـد، در حالـی  کـرد؛ اّمـا آنـان بـا و بـا ابن عمـر نیـز چنیـن 

بـا وجـود  آسـتانۀ خانـه اش درآمدنـد،  بـر  بـه مدینـه درآمـد. چـون  تـا  توجهـی نمی کـرد  ایشـان 

دوسـت  کـه  رفتـاری  ایشـان  و  نـداد  ورود  اجـازۀ  آنـان  بـه  یـه  معاو داشـتند،  کـه  جایگاهـی 

یه در مدینه  کن گشـتند. معاو ی ندیدنـد. پـس بـه مّکـه رفتند و در آن جا سـا می داشـتند، از و

که در فضیلت  گفت: »کیسـت  کرد و  ی را سـتایش  به خطبه پرداخت و از یزید یاد نمود و و

گمـان نـدارم  و خردمنـدی و جایـگاه ]خانوادگـی اش[، سـزاوارتر از یزیـد بـرای خالفـت باشـد؟ 

یشـۀ آنان را برکند.  که بالیی بدیشـان رسـد و ر گروهی دسـت از مخالفت بردارند، مگر آن  که 

گـر هشـدار سودشـان بخشـد!« سـپس بـه ایـن ابیـات تمّثـل جسـت: مـن هشـدار دادم؛ ا
گفتــه بــودم: ای عمــرو! ســخنم را بپذیــر و راه  مــن تــو را از خانــدان مصطلــق برحــذر داشــته و 

گیــر! خــود 

کنــون  کــه تــو را تــا  کــه طاقتــش را نــدارم، آن چــه از خلــق و خــوی مــن  کاری واداری  گــر مــرا بــه  ا

شــادمان می ســاخت، مایــۀ آزردگــی و رنجــش تــو خواهــد شــد.

که خود خواسته بودی، بنوش و بچش! کنون آبی  ا

یـاد  کـه او از حسـین و یارانـش  بـه عایشـه خبـر داده بودنـد  نـزد عایشـه درآمـد.  آن گاه، 

کشـت!« پـس از آنـان بـه عایشـه  گـر بیعـت نکننـد، آنـان را خواهـم  گفتـه اسـت: »ا نمـوده و 

کـه آنـان را تهدید به قتـل نموده ای!«  شـکایت آورد. او انـدرزش داد و گفـت: »مـرا خبـر رسـیده 

گرامی تـر از ایـن هسـتند؛ اّمـا مـن بـرای یزیـد بیعـت  یـه پاسـخ داد: »ای ام المؤمنیـن! آنـان  معاو

گرفتـه ام و جـز اینـان نیـز بـا او بیعـت کرده انـد. آیـا بر آن هسـتی که ایـن بیعِت انجـام پذیرفته را 
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که دوسـت  که به خواسـت خدا، به همان سـوی  کن؛  گفت: »با آنان مدارا  بشـکنم؟« عایشـه 

ی ایـن  کنـم.« یکـی از سـخنان عایشـه بـه و گفـت: »چنیـن  یـه  مـی داری، بازمی گردنـد!« معاو

کـه مـردی را در کمینـت نشـانم تـا تـو را بُکشـد؛ زیـرا بـا برادرم  بـود: »چگونـه ایمـن شـدی از ایـن 

یـه گفت: »هرگز ای اّم المؤمنیـن! زیرا من در  کـردی؟« و معاو _ مقصـودش محّمـد بـود _ چنـان 

کـه خـدا می خواسـت،  تـا هنگامـی  گفـت: »آری.« و سـپس  خانـه ای امـن هسـتم.« عایشـه 

یه در مدینه ماْند. معاو

سپس به سوی مّکه رفت و مردم به استقبالش رفتند. آن چند تن گفتند: »به استقبالش 

می رویم؛ شاید از رفتار پیشین خود پشیمان شده باشد.« پس در »بطن مّر« به هم رسیدند و 

نخستین رویارو شونده با وی حسین بود. معاویه به او گفت: »درود و خوشامد، ای زادۀ رسول 

او سواره همراهش  و  بیاورند  برایش  تا مرکبی  خدا و سرور جوانان مسلمان!« پس فرمان داد 

گشت. با دیگران نیز چنین کرد و معاویه با ایشان همراه شد و ]در باقیماندۀ راه[ جز اینان کسی 

گروه، نخستین درون شدگان و واپسین بیرون  تا به مّکه درون شد. آن  نبود  همگام معاویه 

شدگان ]به مجلس معاویه در مکه[ بودند. معاویه هر روز به آنان بخشش می نمود و سخنی از 

بیعت یزید با ایشان نمی گفت تا هنگامی رسید که مناسکش را پایان داد و بار سفرش را بست 

کارها را  گفتند: »مبادا فریفتۀ او شوید؛ زیرا این  و حرکتش نزدیک شد. آن چند تن به یکدیگر 

نه به سبب دوستی شما، بلکه برای رسیدن به مقصودش انجام داد.« پس برایش پاسخی 

فراهم نمودند و بر آن شدند که سخنگویشان در برخورد با وی، ابن زبیر باشد.

نمـودم  رفتـار  شـما  بـا  چگونـه  کـه  »دیدیـد  گفـت:  و  فراخوانـد  را  آنـان  یـه  معاو آن گاه، 

یزیـد  کـردم.  بردبـاری  از شـما سـرزد،  آن چـه  بـر  و  پـاس داشـتم  را  پیونـد خویشـاوندی تان  و 

یـد؛ اّمـا همچنـان  بـرادر و عمـوزادۀ شـما اسـت و می خواهـم او را بـه نـام خالفـت پیـش انداز

گـردآوری و تقسـیم امـوال را خواهیـد داشـت و  خودتـان اختیـار عـزل و نصـب و فرمـان دادن و 

یـه دو بـار  کـرد.« ایشـان سـکوت نمودنـد. معاو کارهـا بـا شـما مخالفـت نخواهـد  یزیـد در ایـن 
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کـه بـه  گفـت: »تـو سـخن بگـو  کـرد و  ی  پرسـید: »آیـا پاسـخ نمی دهیـد؟« سـپس بـه ابن زبیـر رو

کار  گزینـش یکـی از ایـن سـه  هسـتی ام سـوگند! تـو سـخنور آنـان هسـتی.« پاسـخ داد: »آری؛ 

کـرد  کـه رسـول خـدا؟ص؟  کـن  گفـت: »یـا چنـان  گفـت: »آن هـا را بگـو!«  یـم.«  را بـه تـو وامی گذار

کردنـد؟« ابن زبیـر  یـه پرسـید: »آنـان چـه  کـن و یـا همسـان عمـر!« معاو یـا هماننـد ابوبکـر رفتـار 

کـس را بـه خالفـت برنگزیـد و خـود مـردم ابوبکـر  گفـت: »رسـول خـدا؟ص؟ وفـات فرمـود و هیـچ 

کسـی همچـون ابوبکـر نیسـت  یـه پاسـخ داد: »در میـان شـما   را پسـندیدند و برگزیدنـد.« معاو

و مـن از اختـالف بیـم دارم.« گفتنـد: »راسـت گویـی؛ پـس همچـون ابوبکر رفتار کـن که مردی 

گر خواهی،  از تیره هـای دور قریـش را بـه خالفـت وصّیـت نمـود که از خاندان خـودش نبود. و ا

کـه هیـچ یـک از  کـه انتخـاب خلیفـه را بـه شـورای شـش نفـره وانهـاد  کـن  همچـون عمـر عمـل 

یـه پرسـید: »آیـا سـخن دیگـری داری؟«  فرزنـدان و خاندانـش در آن حضـور نداشـت.« معاو

گفـت: »شـما چـه؟« پاسـخ دادنـد: »سـخن مـا نیـز سـخن  پاسـخ داد: »نـه.« بـه دیگـر افـراد نیـز 

کـه انـذار  کـه آن  گفـت: »دوسـت داشـتم ایـن نکتـه را بـه شـما عرضـه دارم  یـه  او اسـت.« معاو

دهـد، معـذور اسـت. مـن در میانتـان خطبـه خوانـدم و برخـی از شـما برخاسـتند و در حضـور 

کنـون بـه سـخن برمی خیـزم  کـردم. ا گذشـت  کردنـد؛ اّمـا بردبـاری نمـودم و  مـردم مـرا تکذیـب 

کـه در ایـن جـا  کلمـه  بـارۀ یـک  گـر یکـی از شـما حتـی در  ا کـه  بـه خـدا سـوگند می خـورم  و 

می گویـم، بـا مـن مخالفـت ورزد، کلمـۀ دیگـری بـا او گفتـه نخواهـد شـد، مگر این که شمشـیر 

کـس تنهـا جـان خـود را بپایـد!« سـپس فرمانـده نگهبانـان  بـر سـرش فروخواهـد آمـد. پـس هـر 

گفـت: »بـر سـر هـر یـک از اینـان دو نگاهبـان بگـذار و بـا هـر یـک  را در حضـور آنـان فراخوانـد و 

گویـد، آن دو بـا  کلمـه ای در تأییـد یـا رّد سـخن مـن  گـر هـر یـک از اینـان  شمشـیری باشـد! ا

ی را بزننـد!« شمشیرهاشـان و

ی بیـرون آمدنـد تـا بـر فـراز منبـر شـد و پـس از  سـپس بیـرون آمـد و آن چنـد تـن نیـز بـا و

سـتایش و ثنـای خداونـد، گفـت: »ایـن چند تن بزرگان وگزیدگان مسـلمانان هسـتند که هرگز 

کاری به زور انجام نشـده و جز با مشـورت ایشـان به انجام نرسـد. آنان  بدون همراهی ایشـان 
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ی بیعـت کرده انـد. پـس به نام خدا بیعت کنیـد!« مردم بیعت نمودند،  یزیـد را برگزیـده و بـا و

کـه پیشـتر منتظـر بیعـت ایـن چند تـن بودند. در حالـی 

یـه سـوار شـد و بـه حرکـت درآمـد و بـه مدینـه رفـت. مـردم بـه دیـدار آن چنـد  سـپس معاو

کـه بیعـت نمی کنیـد! امـا آن گاه که دعوت شـدید  تـن آمدنـد و گفتنـد: »شـما اّدعـا می کردیـد 

مـا چنیـن  »بـه خـدا سـوگند!  پاسـخ دادنـد:  بیعـت نمودیـد؟1«  گشـت،  و رضایتتـان جلـب 

نکردیـم.« گفتنـد: »پـس چـرا پاسـخ آن مـرد را ندادیـد؟« گفتنـد: »به ما نیرنـگ زد ]و به ما دروغ 

کشـته شـدن بیـم داشـتیم.« بسـت[ و از 

آن گاه، مـردم مدینـه نیـز بـا او بیعـت نمودنـد. به شـام بازگشـت و با بنی هاشـم بدرفتاری 

کـه بـا مـا نامهربانـی و جفـا  گفـت: »چـه شـده  ی آمـد و  و جفـا را آغـاز نمـود. ابن عّبـاس نـزد و

می کنـی؟« پاسـخ داد: »بزرگتـان _ یعنـی: حسـین؟ع؟ _ بـا یزیـد بیعـت نکـرده و شـما نیـز بـه او 

کـه بـه یکـی از سـواحل ]دور[ بـروم و آن  یـه! مـرا می سـزد  گفـت: »ای معاو اعتـراض ننمودیـد!« 

کـه خـودت می دانـی، بگویـم تـا همـۀ مـردم را بـر تـو بشـورانم!«  گـردم و چیزهایـی را  کن  جـا سـا

یـه گفـت: »ای ابوالعّبـاس2! هـر چـه خواهیـد، بـه شـما داده شـود و خشـنود شـوید و مـورد  معاو
گیریـد.«3 عنایـت و محبـت قـرار 

کـه معاویـه از منبـر فـرود آمـد و بـه سـوی خانـه اش بازگشـت   در عبـارت ابن ُقَتیبـه آمـده 
و جماعتی از نگاهبانان و پاسـبانانش را مأمور سـاخت تا آن سـرپیچندگان از بیعت را احضار 
کننـد: حسـین بـن علـی، عبـداهلل بن عمـر، عبداهلل بن زبیر، عبـداهلل بن عّبـاس، و عبدالّرحمان 
بـن ابی بکـر. سـپس بـه آن پاسـبانان سـفارش نمـود: »امشـب نـزد شـامیان مـی روم و بـه آنـان خبـر 
گر هـر یک از اینـان در تأیید یا رّد سـخنم  می دهـم کـه ایـن چنـد تـن بیعـت کـرده و پذیرفته انـد. ا

چیـزی گفـت، هنـوز کالمـش را پایان نداده، سـرش پرانده شـود!«

1. ترجمه بر پایۀ متن »العقد الفرید« صورت پذیرفت که صحیح تر به نظر می رسد. )ن.(

2. کنیۀ ابن عباس »ابوالعباس« بوده است.)ن.(

یـخ ابن اثیـر )210/3-218 ]511/2[(؛ دنبالـۀ األمالـی  3. الِعقـد الفریـد )302/2-304 ]161/4-163[(؛ الکامـل فـی الّتار
)ص177 ]175/3[(؛ جمهـرة الّرسـائل )69/2(. عبـارت از آِن ابن اثیـر بـود.
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کــه بــا  یــه همــراه آنــان بیــرون آمــد، در حالــی  آن چنــد تــن در بیــم شــدند. شــبانگاه معاو

گرانبهــا پوشــانده  گــرْم ســخن می گفــت. نیــز بــر اندامشــان جامه هــای  ایشــان می خندیــد و 

ســبز،  جامــۀ  را  عّبــاس  بــن  عبــداهلل  زرد،  جامــۀ  را  حســین  ســرخ،  جامــۀ  را  ابن عمــر   بــود؛ 

کــه  کــرد  گشــت و بــه شــامیان وانمــود  و ابن زبیــر را جامــۀ یمانــی. ســپس در میــان مــردم آشــکار 

گفــت: »ای شــامیان! امیرالمؤمنیــن  کرده انــد؛ و  از اینــان خشــنود اســت و ایشــان بیعــت 

کــه پیونــد خویشــاوندی را پــاس می دارنــد و فرمــان می برنــد و بیعــت  اینــان را فراخوانــد و دیــد 

کشــته شــدن، هیــچ نگفتنــد.  کت بودنــد و از بیــم  نمــوده و بــه آن تــن داده انــد.« آن افــراد ســا

گــر در بــارۀ اینــان تردیــدی  گفتنــد: »ای امیرالمؤمنیــن! ا گروهــی از شــامیان از جــای جســتند و 

گفــت:  یــه  گردنشــان را بزنیــم!« معاو تــا  گــذار  کــی[، مــا را وا داری ]و از مخالفتشــان بیمنا

یختــن خــون قریشــیان نــزد شــما چــه آســان و حــالل اســت!  »ســبحان اهلل! ای شــامیان؛ ر

کــرده و پذیرفتــه و مــرا خشــنود ســاخته اند  گویــد؛ زیــرا بیعــت  کســی از آنــان بــد  کــه   نشــنوم 

و من نیز از آنان خشنودم؛ خدای از ایشان خشنود باد!«

گشاده دسـتی  بـا  بـه سـوی مّکـه حرکـت نمـود و بخشـش های مـردم را  یـه  آن گاه، معاو

هیـچ  بنی هاشـم  بـه  اّمـا  داد؛  ایشـان  بـه  را  قبیلـه  هـر  بخشـش های  و  جایزه هـا  و  نمـود  عطـا 

ی بیـرون شـد تـا در َروحـاء به او رسـید  بخشـش و جایـزه ای نـداد. عبـداهلل بـن عّبـاس در پـی و

گفتنـد: »عبـداهلل بـن  کیسـت؟«  گفـت: »بـر آسـتانۀ در،  یـه  و بـر آسـتانۀ درش نشسـت. معاو

یـه بـه کسـی اجـازۀ ورود نـداد. چون از خواب برخاسـت، گفت: » بر آسـتانۀ  عّبـاس.« اّمـا معاو

گفتنـد: »عبـداهلل بـن عّبـاس.« فرمـان داد تـا مرکبـش را بیاورنـد و سـواره بیـرون  کیسـت؟«  در، 

ی؟«  شـد. عبـداهلل بـن عّبـاس بـه سـوی او جسـت و زمـام اسـتر را گرفـت و گفـت: »کجـا مـی رو

کـه بـه دیگـران جایـزه دادی، به  یـه پاسـخ داد: »بـه مّکـه.« ابن عّبـاس گفـت: »چـرا چنـان  معاو

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! تـا بزرگتـان بیعـت نکنـد،  یـه همـراه اشـاره بـه او،  مـا نـدادی؟« معاو

نـزد مـن جایـزه و بخششـی نخواهیـد داشـت!« ابن عّبـاس گفـت: »ابن زبیـر نیـز بیعـت نکـرده، 

اّمـا جوایـز بنی اسـد را داده ای؛ عبـداهلل بـن عمـر هـم بیعـت ننمـوده، اّمـا جوایـز بنی عـدّی را 
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کـه مهتـران آن قبایـل  کـه بزرگمـان بیعـت نکـرده، حـال آن  گنـاه اسـت  بخشـیده ای؛ مـا را چـه 

خـدا  بـه  نـه؛  نیسـتید.  دیگـران  همچـون  »شـما  داد:  پاسـخ  یـه  معاو نکرده انـد؟«  بیعـت  نیـز 

کـه مهترتان بیعـت نمایـد!« ابن عّباس گفت:  سـوگند! درهمـی بـه شـما نخواهـم داد، مگـر آن 

گـر چنیـن نکنـی، بـه یکـی از سـواحل شـام مـی روم و آن چـه را خـودت  »هـال بـه خـدا سـوگند! ا

گفـت: »نـه؛  یـه  می دانـی، می گویـم. بـه خـدا سـوگند! همـۀ آنـان را بـر تـو خواهـم شـوراند!« معاو

جوایزتان را خواهم داد.« پس از َروحاء جوایز  ایشـان را روانه نمود و به شـام بازگشـت. )اإلمامة 
و الّسیاسـة: 156/1 ]163/1[(

کنـد، نیـک  کـه حقیقـت ایـن بیعـت سـتمگرانه را بـه دقـت بررسـی  گویـد: کسـی  امینـی 

کار بـا رعـد و بـرق تهدیـد و تطمیـع و بـا عامـل  بهتـان و دروغ  بسـتن انجـام  کـه ایـن  درمی یابـد 

یـه ایـن را تهدیـد می کنـد و آن را می ُکشـد و دیگـری را بـر شـهرها  کـه معاو  پذیرفـت؛ و می بینـد 

می دهـد  قـرار  او  بـرای  شـیرین[  و  ]چـرب  لقمـه ای  سـان  بـه  را  آن  و  می گمـارد  سـرزمین ها   و 

و بخشـش های ناچیزش را به جان های پسـت دارای صفات و خوی های زشـت می بخشـد. 

کـه  کـه هیـچ یـک از این هـا در ایشـان اثـر نکـرد؛ اّمـا آن را  کسـانی نیـز بودنـد  در میـان آن مـردم 

نبـوت  امـا پیشـوای هدایـت و سـبط  نباشـد ]و فرمانـش بی اثـر اسـت![  رأیـی  نبرنـد،   فرمـان 

و نمـاد شـهادت و سـتم ناپذیری، پـس از همـۀ این هـا همچنـان حقیقـت را آشـکار و حق را به 

گیـر، باطـل را نابـود می سـازد؛ خـواه  یکی هـای فرا صراحـت بیـان می نمایـد و در آن همـه تار

ی  گفتـارش توّجـه نمایـد یـا از آن رو کسـی بـه  گـوش فـرادارد و خـواه نـدارد؛ خـواه  کسـی بـه او 

ی بـه اقتضـای حـال و بـا توّجـه به مصالح مسـلمانان، با ندای رسـا وظیفۀ خویش  برگرداَنـد. و

کـه  کسـانی  ی و بـه  یـه بـر و را بـه تناسـب آن اوضـاع بـه انجـام می رسـاند و دروغ بافی هـای معاو

کنی هایش بـر ضـد  ی موافـق نبودنـد و نیـز تهدیدهـا و شـایعه پرا در بخشـی از دیـدگاه او بـا و

ی اثـر  یگـردان نسـاخت و سـرزنش هیـچ کـس در ایـن راه خدایـی در و آنـان، او را از تالشـش رو

یه درگذشـت، حال آن که نماد رسـوایی و لکۀ ننگ بود؛ اّما حسـین؟ع؟  نکرد. سـرانجام معاو

گـزاْرد و رمـز جاودانگـی و شـادمانی  را  کـه رسـالتش  پـروردگارش رفـت، در حالـی  بـه دیـدار 
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فـراوان در رضـوان برتـر خـدا بود. آری؛ حسـین؟ع؟ قربانی آن بیعت شـد و به دیدار پروردگارش 

کـه بـرادرش حسـن نیـز بـر اثـر همـان بیعـت لعنت شـده، مسـموم گشـت؛ بیعتی  رفـت؛ چنـان 

کعبـه و تاخـت و تـاز بـه سـرزمین  کـه مصیبت هـا بـرای اّمـت محّمـد؟ص؟ بـه بـار آورد و ویرانـی 

هجرت را در ماجرای حّره در پی داشـت و دختران مهاجران و انصار را از پس پرده ]عفاف[ 

بیـرون آورد و در معـرض شـکنجه و زشـتکاری قـرار داد. بزرگ تریـِن ایـن مصیبت هـا ماجـرای 

یشـۀ خانـدان رحمـت _ صلـوات اهلل علیهـم _ را برکنـد و خانه هـای خانـدان  کـه ر آوردگاه طـف بـود 

کالغان در آن ها آواز شـوم سـر می دادند  که  گونه ای  کنانش تهی سـاخت، به  رسـالت را از سـا

و ندبه گـران در آن هـا ندبـه می کردنـد و چشـم ها را خون فشـان و دیـدگان را اشـکبار نمـود. »اّنـا 

کـدام بازگشـتگاه بـاز خواهنـد  کردنـد، بـزودی بداننـد بـه  کـه سـتم  کسـانی  الیـه راجعـون.« »و  اّنـا  و  هلل 

گشت�« ]شعراء/227[

کـه او را سـزاوار  کارآزمودگـی بـرای یزیـد  آری؛ آن بیعـت شـوم بـدون هیـچ شایسـتگی و 

کـه جامۀ رسـوایی و نشـان ننگ  نشسـتن بـر تخـت خالفـت کنـد، تحّقـق یافـت؛ افـزون بـر این 

کنیـزکان  را نیـز بـر تـن داشـت؛ یعنـی باده نوشـی و پرداختـن بـه فسـق و فجـور و همنشـینی بـا 

کـه شـماره نـدارد و از نشـانه های ننـگ و رسـوایی اسـت.  کارهـا  مطـرب و سـگ بازی و دیگـر 

ایـن  بـا  را  ی  و نیـز  دیگـر  مردمـی  و  می شـناختند  ویژگی هـا  ایـن  همـۀ  بـا  آغـاز  از  را  او  مـردم 

کـه عبـداهلل  گروهـی از مـردم مدینـه نـزد یزیـد  گواهـِی  کـرده بودنـد. همیـن  مشـّخصات معّرفـی 

ئکـه، عبـداهلل بـن ابی عمرو مخزومـی، ُمنذر بن زبیر، و بسـیاری دیگر  بـن حنظلـۀ غسـیل المال

کرامشـان  کـه بـر یزیـد وارد شـدند و او ا از بـزرگان مدینـه در میانشـان بودنـد، تـو را بـس اسـت 

یـد و پاداش هـای بسـیار و بـزرگ بـه ایشـان داد. آنـان کارهـای یزیـد  نمـود و بـه آنـان احسـان ورز

ی بازگشـتند و بـه مدینـه درآمدنـد و در میـان مـردم بـه سـخن  را دیدنـد و جـز ُمنـذر، از نـزد و

کـه  گفتنـد: »از نـزد مـردی می آییـم  برخاسـته، از یزیـد و عتبـه آشـکارا بدگویـی نمودنـد.1 آنـان 

یـخ و البدایـة و الّنهایـه  کـه در الکامـل فـی الّتار یـخ األمـم و الملـوک طبـری چنیـن آمـده؛ اّمـا صحیـح همـان اسـت  1. در تار
گفتنـد و از او عیب جویـی نمودنـد.«)غ.( آمـده اسـت: »یزیـد را بـد 
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ی می نوازنـد و بـا سـگان بـه  کنیـزکان نـزد و دیـن نـدارد و شـراب می نوشـد و طنبـور می نـوازد و 

کـه او را از  گـواه می گیریـم  بـازی سـرگرم اسـت و بـا دزدان و عّیـاران شب نشـینی دارد. شـما را 

یخ األمم و الملـوک: 4/7 ]480/5[؛  ی کردنـد. )تار حکومـت برکنـار نمودیـم.« مـردم نیـز از آنان پیرو
یـخ: 45/4 ]588/2[؛ البدایـة و الّنهایـه: 216/8 ]235/8[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح  الکامـل فـی الّتار

البخاری: 59/13 ]70/13[(

ــّره  ــرای ح ــه در ماج ک ــب«  ــه »راه ــوف ب ــوار موص ــی بزرگ ــه، آن صحاب ــن حنظل ــداهلل ب عب

کنیــد! بــه خــدا  گفــت: »ای مــردم! تقــوای خــدای یگانــۀ بی همتــا را پیشــه  کشــته شــد، آن روز 

کــه از آســمان بــر مــا ســنگ  یدیــم  کــه بیــم ورز گاه نــزد یزیــد نرفتیــم، مگــر آن  ســوگند! مــا هیــچ 

کــه بــا مــادران و دختــران و خواهــران، ]همزمــان[ درمی آمیــزد و بــاده  بــارد. او مــردی اســت 

گــر هیــچ یــک از مــردم بــا مــن همــراه  می نوشــد و نمــاز را وامی گــذارد. بــه خــدا ســوگند! حّتــی ا

ــة  ــخ مدین ی ــم!« )تار ــخت می کوش ــو س ــی نیک ــدا در آزمون ــرای خ ــد و ب ــا یزی ــرد ب ــد، در راه نب نباش

دمشق: 372/7 ]429/27[(

گفتنـد: »چـه خبـر؟« پاسـخ داد: »از  ی بـه مدینـه درآمـد، مـردم نـزد او آمدنـد و  چـون و

گـر جـز همیـن پسـرانم کسـی را همـراه  کـه بـه خـدا سـوگند! ا نـزد مـردی بـه حضـور شـما آمـده ام 

یـخ مدینـة دمشـق: 372/7 ]427/27[؛ الکامل  ی برخیـزم!« )تار نداشـته باشـم، بـا آنـان بـه جنـگ و

یـخ: 45/4 ]588/2[؛ اإلصابـه: 299/2( فـی الّتار

ُمنـذر بـن زبیـر چـون بـه مدینـه درآمـد، گفـت: »یزیـد 100000 سـّکه به مـن پـاداش داده؛ اّما 

کـه خبـر کارهایـش را به شـما ندهم. به خدا سـوگند!  ی بـا مـن سـبب نمی شـود  ایـن احسـان و

کـه نماز را وامی نهـد.« )الکامل  ی بـاده می نوشـد. بـه خـدا سـوگند! او چندان مسـت می شـود  و

یخ: 45/4 ]588/2[؛ البدایة و الّنهایه: 216/8 ]236/8[( فی الّتار

عتبة بن مسعود به ابن عّباس گفت: »آیا با یزید بیعت می کنی، حال آن که باده می نوشد 

کارهای بس زشت می کند؟« ابن عّباس  کنیزکان به لهو و لعب می پردازد و پرده درانه  و با 
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گفتم؟ چه بسا شراب نوشان یا بدتر  که به شما  کجا رفت آن سخن ها  پاسخ داد: »خاموش! 

ی بیایند و شما به بیعتشان بشتابید! هال به خدا سوگند! شما را از این  که پس از و از آنان 

که آن را انجام خواهید داد ] و او بر مسلمانان  کار ]= بیعت با یزید[ نهی می کنم؛ اّما می دانم 

یخته شود.« و مقصودش  که سربدار قریش در مّکه به دار آو چیره خواهد شد[ تا بدان جا 

عبداهلل بن زبیر بود. )اإلمامة و الّسیاسة: 167/1 ]174/1[(

کارهــای رســوای یزیــد نیفتــاده بــود تــا آن را از دوران   آری؛ از همــان آغــاز پــرده ای بــر 

یــه، از همــۀ  پــدرش معاو ی، یعنــی  بــه و اّمــا نزدیک تریــِن مــردم  و نزدیــکان پوشــیده دارد؛ 

کــه بــا ظاهرســازی، آن هــا از چشــم جامعــۀ دینــی پوشــیده  کــرد  گمــان  آن هــا چشــم پوشــید و 

زبــان حــق و  ی و دانایــی اش در ادارۀ جامعــه پرداخــت.  بیــان فضیلــت و بــه  می مانــد؛ و 

ــد )248 و 250( یــاد 
ّ
کــه در همیــن مجل چشــم فضیلــت، حســیِن مظهــر بزرگــی، بــا ســخنانش 

یــه نیــز در نامــه اش بــه فرزنــدش، او را ســرزنش می کنــد. در  یــارو شــد. خــود معاو ــا او رو شــد، ب

ــتاند،  ــو می س ــتی از ت ــه مس ک ــزی  ــتین چی ــه نخس ک ــدان  ــد! ب ــت: »ای یزی ــده اس ــه آم ــن نام ای

کــه نعمت هــای دیگــر در  شــناخت اوقــات ســتایش بــر نعمت هــای پیاپــی خداونــد اســت 

پــی می آورنــد؛ و ایــن زخمــی اســت بــزرگ و فاجعــه ای عظیــم؛ یعنــی: وانهــادن نمازهــای 

کــه از بزرگ تریــن آفت هــای مســتی اســت. پیامدهــای دیگــرش ایــن  واجــب در وقــت خویــش 

گناهــان، آشــکار ســاختن زشــتی ها، و فــاش  اســت: نیکــو شــمردن عیب هــا، انجــام دادن 

ســاختن اســرار. پــس بــر نفــس خــود نســبت بــه ســّرت ایمــن نخواهــی بــود و زمــام رفتــارت بــه 

دســت خــودت نخواهــد بــود!« )صبــح األعشــی: 387/6 ]374/6[(

بـا عنایـت بـه همیـن شـناخت اّمـت از رسـوایی ها و صفـات و خوی هـای زشـت یزیـد، 

ک بارش  ی به خالفـت، یکی از چهار کار هال یه با انتخاب و کـه معاو حسـن بصـری بـر آن بـود 

د )225( گذشـت.
ّ
کـه در همیـن مجل را انجـام داد؛ چنـان 

15. جنایت های معاویه در صفحات سیاه تاریخش

ــّد  ــان بی ح گناه ــه ای از  ــا نمون ــم ت ــنده می کنی ــی بس ــه اندک ی ب ــای و ــان جنایت ه از می
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ــد پرحجــم می طلبــد. یکــی از ایــن 
ّ
کــه شرحشــان چندیــن مجل گناهانــی  و حســاب او باشــد؛ 

کــه در  ی در لعــن موالمــان امیرالمؤمنیــن _ صلــوات اهلل علیــه _ اســت  جنایت هــا، پافشــاری و

گذشــت _ و آن  کتــاب )132/2(  کــه در همیــن  قنــوت نمازهایــش آن را بــه جــای مــی آورد _ چنــان 

را ســّنتی جــاری در خطبه هــای نمــاز جمعــه و نمازهــای دو عیــد نمــود و ســّنت محّمــد؟ص؟ 

کــه پــس از نمــاز بــود، دگرگــون ســاخت و خطبه هــا را بــر نمــاز پیــش  را در خطبــۀ دو عیــد 

کتــاب  کــه بــه تفصیــل در همیــن  ک را بــه مــردم بشــنواَند؛ چنــان  انداخــت تــا لعــن امــام پــا

کارگزارانــش را  ی  ــد )ص212( بــدان اشــاره نمودیــم. و
ّ
)164/8-167( آوردیــم و نیــز در همیــن مجل

کننــدگان  ک بــار امــر می کــرد و مــردم را بــدان تشــویق می نمــود و پرهیــز  نیــز بــه ایــن بدعــت هال

گوش فرانمی داد. گفتار هیچ خیرخواه بازدارنده ای  کار را توبیخ می کرد و به  از این 

یـه بـه سـعد  کـه معاو 1. مسـلم و ِترِمـذی از طریـق عامـر بـن سـعد بـن ابی وّقـاص آورده انـد 

کـه سـه چیـز را از رسـول  گفـت: »چـرا ابوتـراب را دشـنام نمی گویـی؟« پاسـخ داد: »هـال مـادام 

گر یکـی از آن ها از آِن  ی را دشـنام ندهـم و ا خـدا؟ص؟ در بـارۀ علـی بـه یـاد داشـته باشـم، هرگز و

 مـن بـود، برایـم دوست داشـتنی تر از شـتران سـرخ موی بـود!« سـپس حدیـث منزلـت و رایـت 

یه  کـم ایـن روایت را آورده و افزوده اسـت: »پس به خدا سـوگند! معاو و مباهلـه را یـاد نمـود. حا

کـه از مدینـه بیـرون شـد، دیگـر از ایـن مطلـب سـخنی نگفـت.« )صحیـح مسـلم:  تـا هنگامـی 

کـم: 109/3 ]117/3[( 120/7 ]23/5[؛ صحیـح ترمـذی: 171/13 ]596/5[؛ مسـتدرک حا

در عبـارت طبـری از طریـق ابن ابی نجیـح آمـده کـه چـون معاویه حج گزارد، طـواف نمود، 

کـه سـعد همراهـش بـود و پـس از انجـام طـواف بـه دار الّنـدوه رفـت و سـعد را همـراه  در حالـی 

خویـش بـر تخـت خـود نشـاْند و بدگفتـن از علـی و دشـنام وی را آغـاز نمـود. سـعد برجسـت و 

گفـت: »مـرا همـراه خویـش بر تخت نشـاندی و دشـنام علـی را آغاز نمودی! به خدا سـوگند! اگر 

بتابـد،  آن  بـر  آفتـاب  هرچـه  از  برایـم  بـود،  مـن  آِن  از  داشـت،  علـی  کـه  ویژگی هایـی  از  یکـی 

دوست داشـتنی تر بـود ... .« در همیـن گـزارش آمـده کـه سـعد گفـت: »بـه خـدا سـوگند! دیگر تا 

زنده هستم، در خانۀ تو داخل نخواهم شد!« و آن گاه، برخاست.
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گـزارش طبـری، گفتـه اسـت: »در طریقـی دیگر از ایـن روایات در  مسـعودی پـس از آوردن 

کـه چـون  کتـاب حدیـث علـی بـن محّمـد بـن سـلیمان َنْوَفلـی، از ابن عایشـه و جـز او دیـدم 

کـرد و بـه  یـه برایـش بـادی رهـا  گفـت و برخاسـت تـا بـرود، معاو یـه  سـعد ایـن سـخن را بـه معاو

کنـون نبـوده ای.  گفـت: ›بنشـین تـا پاسـخ سـخنت را بشـنوی! هرگـز نـزد مـن فرومایه تـر از ا ی  و

گـر من همانند این سـخن را که  پـس چـرا او را یـاری نکـردی و از بیعتـش فرونشسـتی؟ هرآینـه ا

تـو از پیامبـر؟ص؟ شـنیده ای، در بـارۀ علـی شـنیده بودم، تـا آخر عمر خدمتگزارش می گشـتم!‹ 

گفـت:  یـه  معاو سـزاوارترم!‹  تـو  از  خالفـت  بـرای  مـن  سـوگند!  خـدا  ›بـه  داد:  پاسـخ  سـعد 

کـه برخـی سـعد را فرزنـد  یـغ می دارنـد!‹ و سـبب ایـن سـخن آن بـود  ›بنی عـذره ایـن را از تـو در
مردی از بنی عذره می دانستند.«1

نزد  ابی وّقاص  بن  سعد  که  آمده   )]83/8[  77/8 الّنهایه:  و  )البدایة  ابن َکثیر  گزارش  در 

گفت: »چرا با علی نجنگیدی؟«2 پاسخ داد: »باد و طوفانی تیره و  یه به او  یه آمد. معاو معاو

گفتم: ›ِاخ، ِاخ!‹3 پس مرکب خویش را خواباندم تا آن طوفان بر  گذشت و با خود  تار بر من 

یه گفت: »در کتاب خدا  من برگذشت. سپس راه را بازشناختم و حرکتم را ادامه دادم.« معاو

کنند،  کارزار  گروه از مؤمنان با هم  گر دو  ›اخ، اخ‹ نیامده4؛ بلکه خدای تعالی فرموده است: ›و ا

که ستم و تجاوز می کند  کند، با آن  گر یکی از آن دو بر دیگری ستم و تجاوز  میانشان آشتی دهید. پس ا

گروه تجاوزگر   گردد�‹ ]حجرات/9[ پس به خدا سوگند! تو نه همراه  بجنگید تا به فرمان خدای باز 

گروه عادل بودی و نه همراه دستۀ عادل علیه دستۀ تجاوزگر!« سعد پاسخ داد: »من  علیه 

که رسول خدا؟ص؟ به او فرمود: ›تو برای من همانند هارون  که با مردی بستیزم  کسی نیستم 

ّمـه: ص12 ]ص18[( آورده 
ُ
گـزارش را سـبط ابن جـوزی )تذکرة خواص األ هـب )61/2 ]24/3[(. پـاره ای از ایـن 

ّ
1. ُمـروج الذ

است.

2. در مأخذ آمده است:»چرا همراه ما نجنگیدی؟«)غ.(

کار می رود. )ن.( که برای خواباندن شتر به  3. کلمه ای است 

کناری نشست و در برابر حوادث بی تفاوت بود. )ن.( که نباید  کنایه از این است  4. سخنش 
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گفت: »همراه تو چه  یه  که پیامبری پس از من نیست.‹« معاو هستی برای موسی؛ جز این 

گفت: »هال  یه  کسی این سخن را شنیده است؟«پاسخ داد: »فالن و فالن و اّم سلمه.« معاو

گر من این سخن را از رسول خدا؟ص؟ شنیده بودم، هرگز با علی نمی جنگیدم!« ا

همـو گویـد: »در روایتـی از طریـق دیگـر دیـدم کـه این سـخن هنگامـی میـان آن دو صورت 

یـه بـرای سـفر حـج آمده بود. پس برخاسـتند و نزد اّم سـلمه  پذیرفـت کـه در مدینـه بودنـد و معاو

یـه  رفتنـد و از او در بـارۀ آن حدیـث پرسـیدند و او هـم سـخن سـعد را تأییـد نمـود. پـس معاو

کـه علـی زنـده بـود _ یـا مـن  گـر ایـن سـخن را پیـش از امـروز شـنیده بـودم، تـا هنگامـی  گفـت: ›ا

زنده بودم _ خدمتگزار وی می گشتم!‹«

یـه اّدعـا نمـوده از آن حدیث هـای رایج و شـایع خبر نداشـته،  کـه معاو گویـد: ایـن  امینـی 

گاه باشـند؛  کـه تنهـا نزدیـکان و خاّصـان از آن آ دروغ اسـت؛ زیـرا آن خبرهـا از اسـراری نبـوده 

بلکـه رسـول خـدا؟ص؟ نـزد همـگان بـا صـدای بلنـد آن هـا را بیـان فرموده اسـت.

کـه جایگاهـی بـزرگ دارد؛ زیـرا رسـول  گشـته  اّمـا حدیـث رایـت در ماجـرای خیبـر بیـان 

که هم او خدا و رسـولش را دوسـت دارد  خدا؟ص؟ فرمود: »فردا پرچم را به مردی خواهم سـپرد 

و هـم خـدا و رسـولش او را دوسـت می دارنـد ... .«
کشید تا ببیند آن پرچم به چه شخص شکوهمندی عطا می گردد. گردن  گروهی  هر 

یابنـد رسـول خـدا؟ص؟  کشـیده، در انتظـار ماندنـد تـا در گـردن  پـس همچنـان همـۀ افـراد 

که امیرالمؤمنین؟ع؟ را آوردند و ]پرچم[ پیروزی از پیشـگاه  گاه  کرده؛ تا آن  کسـی را قصد  چه 

کرامـت  گشـت و]پـس از فتـح خیبـر[ سـخن پیامبـر تحقـق یافـت و آن  واالی نبـوت بـه او عطـا 

یافتنـد کـه پیامبـر؟ص؟ کسـی جـز علـی را قصد  ]و پیشـگویی[ راسـت آمـد و همـۀ جنـگاوران در

نکـرده بود.

یـه در نبـرد خیبـر در شـمار مشـرکان و همـراه سـتیزندگان با خدا و رسـولش  کـه معاو گیـرم 

که ترس او را به تسـلیم شـدن در برابر اسـالم واداشـت، این را نشـنید؛  بود؛ اّما مگر پس از این 
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کـه میـان جنـگاوران و دیگـر مسـلمانان رواج داشـت و همـه یـا آن صحنـه را  آن هـم حدیثـی را 

گاه شده بودند؟ دیده یا از آن آ

گـون، از جملـه غـزوۀ تبـوک،  گونا و اّمـا حدیـث منزلـت؛ رسـول خـدا؟ص؟ در جای هـای 

بـزرگان  گذشـت.  کتـاب )198/3(  بـه تفصیـل در همیـن  کـه  گشـود؛ چنـان  بدیـن سـخن لـب 

گاه  و برجسـتگان صحابـه نیـز در ایـن ماجـرا حضـور داشـتند و همگـی از آن فضیلـت واال آ

گـر بـرای معاویـه عـذر آورند که به دلیل مشـرک بودن در آن ماجرا حضور نداشـته،  شـدند. پـس ا

گفتیـم. کـه در بـارۀ نبـرد خیبـر  پاسـخش همـان اسـت 

کـه خـود معاویـه نیـز حضـور داشـت  یکـی از جای هـای بیـان ایـن سـخن، غدیـر خـم بـود 

و همراه 100000 تن یا بیش تر آن را شنید؛ اّما چون بدان ایمان نیاوْرد، این سخن را پذیرا نگشت؛ 

پـس بـه خاطـر دشـمنی بـا خـدا و رسـولش بـا علی؟ع؟ جنگید و دشـمنی نمـود و لعـن کردنش را 

کـه بانـگ رسـای رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ علـی: »بارخدایـا! بـا دوسـتارش  فرمـان داد، در حالـی 

دوسـتی و بـا دشـمنش دشـمنی کـن و یاریگـرش را یـار بـاش و واگذارنـدۀ یـاری اش را واگـذار!« تـا 

امروز در گوش دنیا طنین افکن است.

گـزارش احمد ]مناقـب علی:  کـه به  از جای هـای دیگـر ایـن سـخن، روز پیونـد بـرادری بـود 

یـد باهلی، رسـول خدا؟ص؟ میان مهاجـران و انصار پیوند  ص197[ بـا سـندش از محـدوج بـن ز

گریسـت و رسـول خـدا فرمـود: »چـرا می گریـی؟« علـی گفـت: »  بـرادری بسـت؛ پـس علـی؟ع؟ 

کسـی پیوند برادری نبسـتی!« پاسـخ فرمود: »تو را برای خود نگاه داشـتم.« سـپس  میان من و 
فرمـود: »جایـگاه تـو نـزد من همـان جایگاه هارون اسـت نزد موسـی.«1

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در خانـۀ اّم سـلمه بـود و علـی؟ع؟ آمـد  و از مـوارد دیگـر آن، روزی بـود 

و خواسـت تـا نـزد آن حضـرت؟ص؟ درآیـد. پیامبـر فرمـود: »ای اّم سـلمه! آیـا او را می شناسـی؟« 

گوشـت  گوشـت و خونـش بـا  کـه  اّم سـلمه پاسـخ داد: »آری.« پیامبـر فرمـود: »ایـن علـی اسـت 

کتاب )115/3( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 
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کـه  و خـون مـن درآمیختـه و جایگاهـش بـرای مـن همچـون هـارون اسـت بـرای موسـی؛ جزایـن 

کتـاب )116/3( بنگریـد. پیامبـری پـس ازمـن نیسـت.« بـه همیـن 

زمـان  در  را  آن  کـه  گشـته  روایـت  نیـز  یـه  معاو خـود  طریـق  از  منزلـت  حدیـث  وانگهـی 

کـه در خبـر احمـد )مناقـب علـی( از طریـق ابوحـازم  زندگانـی علـی؟ع؟ روایـت نمـوده؛ چنـان 

اسـت. شـده  گـزارش   )]142/3[  195/2( ِضـره  الّنَ یـاض  الّر در  کـه  سـان  آن  آمـده؛ 

کافر بودنش در آن  یه آن را درک نکرد، زیرا  که معاو و اّما حدیث مباهله؛ درسـت اسـت 

گر  یداد عظیـم خبـر داده، البّته ا کریـم از ایـن رو کـه آن را درک کنـد؛ اّمـا قـرآن  هنـگام مانـع  شـد 

یدادهـای جهان گیر  فرزنـد حـرب از کتـاب و سـّنت دور نبـوده باشـد! وانگهـی ایـن ماجـرا از رو

کس یارای اّدعای ندانستنش را ندارد. که هیچ  است 

کـه تـا هنـگام خبـر دادن سـعد بـه  یـم و می پذیریـم  کنـون بـا فرزنـد صخـر همراهـی می ورز ا

کـه ایـن سـخن خـدای تعالـی را قـراءت نمـوده: » و  گاه نبـوده؛ اّمـا او  ی، از ایـن فضیلت هـا آ و

کارزار کننـد، میانشـان آشـتی دهیـد�« ]حجـرات/9[ چـه عـذری می آورد؟  گـروه از مؤمنـان بـا هـم  گـر دو  ا

کـه خـودش سـخن رسـول خدا؟ص؟ خطـاب به عّمـار را پیش از  نیـز چـه عـذری دارد پـس از آن 

نبـرد صّفیـن روایـت نمـوده اسـت: »تـو را گروه سـرکش و تجاوزپیشـه خواهد کشـت.«؟ نیز چه 

کـه نـزد خود  گاه شـدنش بـه آن احادیـث بـر پایـۀ خبـر یکـی از صحابـه  عـذری مـی آورد پـس از آ

گواهانی نیز به آن شهادت دادند؟ اینان، از ده تِن بشارت یافته است و 

گشـود:  دروغ  بـه  زبـان  سـخنش  ایـن  بـا  یـه  معاو بـار  دیگـر  کـه  درمی یابیـد  جـا  ایـن  از 

تـا آخـر عمـر  بـودی، می شـنیدم،  از رسـول خـدا شـنیده  تـو در بـارۀ علـی  را  گـر آن چـه  ا »هـال 

کـرد و از گمراهـی اش بازنگشـت و با  ی پـس از آن زندگـی  کـه و خدمتگـزارش می گشـتم!« چـرا 

ی را در پیـش گرفت و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در زمـان حیاتـش و پـس از آن جنگیـد و شـیوۀ لعـن و

ی  کارش را یکسـره نمـود و شـکم بارگی اش و کـه عمـل او  گاه  دیگـران را بـه آن فرمـان داد تـا آن 

ی درانداخـت. را بـه رو
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کردن باد داد!  ی به تجاوزپیشـگی خود اسـتمرار بخشـید و پاسـخ سـعد را با رها  آری؛ و

ی بـرای اسـتهزای مأخـذ آن خبرهـای قدسـی بـود یـا سـر سـپردن سـعد بـه آن هـا  کار و آیـا ایـن 

کفـر  یـد؟ مـن ندانـم؛ اّمـا  کـه سـعد بـا او در سـتمگری اش سـازگاری نورز و یـا تنهـا بدیـن دلیـل 

یـه بـا هیـچ یـک از این ها ناسـازگار نیسـت! چرا آزرم، او را از این کار گسـتاخانه  فرونهفتـۀ معاو

ی پادشـاه بـود و بـه اقتضـای حـال، آن مجلـس دربردارنـدۀ بـزرگان  کـه و بازنداشـت، حـال آن 

و برجسـتگان بـود؟
که لّذت زشتکاری، حیای آنان را ریخته است؟ کنند؛  از چه روی، رخسارهای اموی شرم 

و  درآمـد  مدینـه  بـه  و  گـزارد  حـج  یـه  معاو نمـود،  وفـات  علـی؟امهع؟  بـن  حسـن  چـون   .2

گفتنـد: »ایـن جـا سـعد بـن  ی  خواسـت تـا بـر منبـر رسـول خـدا؟ص؟ بـه لعـن علـی پـردازد. بـه و

کار رضایـت دهـد. پـس او را فراخـوان و  کـه بـه ایـن  یـم  گمـان ندار ابی وّقـاص حضـور دارد و 

گـر  بـا او بازگفـت. سـعد پاسـخ داد: »ا ی را فراخوانـد و ایـن را  یـه و نظـرش را بازپـرس!« معاو

یـه از لعـن علـی دسـت  کنـی، از مسـجد بیـرون روم و دیگـر بـدان بازنگـردم!« پـس معاو چنیـن 

لعـن  بـه  منبـر  بـر  یـه  معاو درگذشـت،  سـعد  چـون  درگذشـت.  سـعد  کـه  هنگامـی  تـا  کشـید 

گوینـد؛ و آنـان نیـز  ی را بـر منبرهـا لعـن  کـه و کارگزارانـش فرمـان نوشـت  علـی پرداخـت و بـه 

یه نوشـت: »شـما خدا و رسـولش را بر  کردند. اّم سـلمه، همسـر رسـول خدا؟ص؟ به معاو چنین 

کـه علـی بـن ابی طالب و دوسـتارانش را لعـن می نمایید.  منبرهاتـان لعـن می کنیـد؛ از ایـن رو 

ی  یه به سـخن و کـه خداونـد و رسـولش او را دوسـت می دارنـد.« اّمـا معاو مـن گواهـی می دهـم 

توّجـه نکـرد. )الِعقـد الفریـد: 301/2 ]159/4[(

گفــت: »علــی پیونــد تــو را پــاس نداشــت و مــن  یــه بــه عقیــل بــن ابی طالــب  3. معاو

گفــت:  گویــی.«  ی را بــر منبــر لعــن  کــه و داشــتم. مــرا از تــو خشــنودی حاصــل نشــود، مگــر آن 

»چنیــن کنــم.« پــس بــر فــراز منبــر رفت و پس از ســتایش و ثنای خداونــد و درود بر پیامبرش؟ص؟ 

کــه علــی بــن ابی طالــب را لعــن  یــة بــن ابی ســفیان بــه مــن فرمــان داده  گفــت: »ای مــردم! معاو

کــه لعنــت خــدا و فرشــتگان و همــۀ مــردم بــر او بــاد!« ســپس فــرود  کنیــد  ی را لعــن  کنــم؛ پــس و
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کــردی ]مــن یــا  کــدام یــک از ایــن دو را لعــن  کــه  گفــت: »روشــن نســاختی  یــه بــه او  آمــد. معاو

ــه  ــم و ن ــی می افزای ــه حرف ــوگند! ن ــدا س ــه خ ــخ داد: »ب ــل پاس ــاز!« عقی ــن س ــی را[؛ آن را روش عل

گوینــدۀ آن اســت.« )الِعقــد الفریــد: 144/2 ]215/3[؛  حرفــی می کاهــم. ســخن وابســته بــه نّیــت 

المستطرف: 54/1 ]43/1[(

گفـت: »ای  ی  یـه او را فراخوانـد و بـه و 4. چـون عبیـداهلل بـن عمـر بـه شـام درآمـد، معاو

بـرادرزاده! نـام پـدرت بـر تـو اسـت. پـس بـا چشـم بـاز بنگـر و بـا دهـان ُپـر، سـخن بگـوی! تـو را 

کـه  امیـن و سـخنت را راسـت می شـمرند. بـر فـراز منبـر شـو و علـی را دشـنام گـوی و گواهـی ده 

ی علی  کشـت!« عبیداهلل پاسـخ داد: »ای امیرالمؤمنین! اّما دشـنام دادنش؛ و ی عثمان را  و

ی چـه توانم  فرزنـد ابوطالـب اسـت و مـادرش فاطمـه دختـر اسـد بـن هاشـم؛ مـن در بـارۀ تبـار و

گفـت؟ و اّمـا جنـگاوری اش؛ او دالوری اسـت دشمن شـکار. و اّمـا در بـارۀ دوران حکومتـش؛ 

ی انـدازم.« عمـرو بـن  گـردن و خـودت بـا آن آشـنایی. مـن تنهـا می توانـم خـون عثمـان را بـه 

گفـت: »آن گاه، بـه خـدا سـوگند! زخـم را بـه خـون می نشـانی!« )کتـاب صّفیـن نصـر بـن  عـاص 

ُمزاِحـم: 92/1 ]ص82[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 256/1 ]100/3[(

کـه فـالن کـس1  کـرده  گـزارش  ْسـد الغابـه: 134/1 ]158/1[( از َشـْهر بـن َحْوَشـب 
ُ
5. ابن اثیـر )أ

دش گرداَنـد! _ را دشـنام دهنـد و  د بـاد و خشـنو خطیبـان را برپـای داشـت تـا علـی _ خداونـد از او خشـنو

کـه پـس از  از او بـد گوینـد. واپسـین آن خطیبـان مـردی از انصـار یـا جـز آنـان، بـه نـام انیـس بـود 

ی نمودیـد.  یـاده رو گفتـن ایـن مـرد ز گفـت: »امـروز در دشـنام و بـد  سـتایش و ثنـای خداونـد، 

که از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم: ›همانا روز قیامت بیش از شـمار  من به خدا سـوگند می خورم 

کـه هیچ کس  خشـت و درخـت، شـما را شـفاعت خواهـم نمـود.‹ و بـه خدا سـوگند می خورم 

ی بـه شـما  کـه شـفاعت و بیـش از پیامبـر پیونـد خویشـانش را پـاس نمـی دارد. آیـا می بینیـد 

می رسـد، اّمـا بـه خاندانـش نمی رسـد؟« ایـن خبـر را ابن َحَجر )اإلصابـه: 77/1( نیز آورده اسـت.

1. مقصودش معاویه است.
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گــرد آمــده بودنــد و احنــف بــن قیــس نیــز حاضــر  کــه بــزرگان  یــه  6. روزی در حضــور معاو

بــود، مــردی از شــامیان درآمــد و بــه خطبــه ایســتاد و در پایــان ســخن، علــی را لعــن نمــود. 

کــه تــو از لعــن پیامبــران خشــنود  گــر بدانــد  گوینــده ا گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! ایــن  احنــف 

کــن و علــی  می شــوی، آنــان را نیــز لعــن خواهــد نمــود. ای امیرالمؤمنیــن! تقــوای خــدا را پیشــه 

کــه بــه دیــدار پــروردگارش رفــت و در قبــرش بــا عمــل خویــش تنهــا مانــد. بــه خــدا  گــذار؛  را وا

ک و غــم و اندوهــش  ی بــا ]پارســایی و[ نیکــی ضربــه مــی زد1 و دامنــش پــا ســوگند! شمشــیر و

گفــت: »ای احنــف! از خــار در چشــم،  ی  یــه بــه و ]بــرای اســالم و آخــرت[ عظیــم بــود.« معاو

کنــون  کــه بــه آن بــاور نــداری2. بــه خــدا ســوگند! ا گشــودی  دیــده فروبســتی و بــه چیــزی لــب 

گفــت: »ای  گویــی!« احنــف بــه او  ی و او را خواســته یــا ناخواســته، لعــن  بایــد بــر منبــر رو

گــر بــه ایــن کار اجبــارم کنــی، هرگــز  گــر مــرا معــاف داری، برایــت بهتــر اســت؛ و ا امیرالمؤمنیــن! ا

ــر منبــر رو!« احنــف پاســخ داد:  گفــت: »برخیــز و ب یــه  گشــوده نخواهــد شــد.« معاو لبــم بــه آن 

گفــت:  یــه  یــد!« معاو گفتــار و رفتــار در بــارۀ تــو انصــاف خواهــم ورز »هــال بــه خــدا ســوگند! در 

گفــت؟« پاســخ داد: »بــر منبــر خواهــم رفــت  گــر در بــارۀ مــن انصــاف دهــی، چــه خواهــی   »ا

گفــت: ›ای  و پــس از ســتایش و ثنــای خداونــد و صلــوات بــر پیامبــرش محمــد؟ص؟ خواهــم 

یــه اختالف  یــه فرمانــم داد تــا علــی را لعــن نمایــم. علی و معاو مــردم! همانــا امیرالمؤمنیــن معاو

گروهــش تجــاوز و ســتم  ی و  کــه بــه و یدنــد و بــا یکدیگــر جنگیدنــد و هــر یــک اّدعــا نمــود  ورز

کــه خدایتــان رحمــت ورزد!‹ ســپس  گوییــد؛  کنــم، آمیــن  شــده اســت. پــس هــر چــه نفریــن 

کــه  گویــم: ›بارخدایــا! تــو و فرشــتگانت و پیامبرانــت و همــۀ آفریدگانــت، هــر یــک از آن دو را 

گــروه ســتمگر و تجاوزپیشــه را لعــن نماییــد! بارخدایــا! آنــان را  یــد، و نیــز  بــه دیگــری ســتم ورز

یــه! بــر ایــن ســخن نــه  کــه خدایتــان رحمــت نمایــد!‹ ای معاو گوییــد؛  فــراوان لعــن نمــا! آمیــن 

یــه  کــف رود!« معاو گــر جانــم از  کاســت؛ حّتــی ا چیــزی خواهــم افــزود و نــه از آن چیــزی خواهــم 

ز ِبَسْبقه«، یعنی: »پیشگامی اش در اسالم، شناخته شده بود.« )ن.( 1. در اصل مأخذ آمده است: »المبَرّ

2. در اصل مأخذ آمده است: »قلَت بغیر ما تری«. ترجمه بر همین پایه صورت پذیرفت. )ن.(
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یــم؛ ای ابوبحــر!« )الِعقــد الفریــد: 144/2 ]215/3[؛  گــر چنیــن اســت، معافــت می دار گفــت: »ا

المستطرف: 54/1 ]42/1[(

مـه اسـماعیل بـن علـی بـن محمـود ]182/1[ 
ّ

کتـاب المختصـر فـی أخبـار البشـر تألیـف عال 7. در 

گـر ایـن  یـه نامـه نوشـت و شـرط هایی برایـش برنهـاد و گفـت: »ا کـه ]امـام[ حسـن بـه معاو آمـده 

یـه شـرط های او را  گـوش بـه سـخن و فرمان پذیـر خواهـم بـود.« معاو شـرط ها را بـرآوری، مـن 

کـه موجـودِی بیـت  کـه ]امـام[ حسـن مطالبـه نمـود، ایـن بـود  پذیرفـت. یکـی از آن شـرط ها 

المـال کوفـه و خـراج دارابگـرد فـارس را بـه او دهـد و نیـز این کـه علی را دیگر دشـنام ندهد. اّما 

کـه  کـه از دشـنام دادن بـه علـی دسـت بکشـد. پـس حسـن از او خواسـت  یـه نپذیرفـت  معاو

یه پذیرفت، اّما بعدًا به آن عمل نکرد. ی دشنام ندهد؛ و معاو علی را در حضور و

یـخ ابن اثیـر: 175/3  یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 92/6 ]160/5[؛ الکامـل فـی الّتار نیـز بنگریـد بـه: تار
]446/2[؛ البدایـة و الّنهایـه: 14/8]16/8[؛ تذکـرة خـواّص االّمـه تألیف سـبط: ص113]ص198[؛ االتحاف 

ی: ص10]ص35[(� بحّب األشـراف شـبراو

مـردم  از  کـه  مـا  از  »مـردی  گفـت:  او  بـه  و  آمـد  یـاد  ز نـزد  شـیبانی  عّبـاد  بـن  قیـس   .  8

گوینـد، از سـراِن یـاران حجـر بـه شـمار مـی رود و از  بنی همـام اسـت و او را صیفـی بـن فسـیل 

ی گفـت:  یـاد بـه و یـاد او را فراخوانـد. پـس او را آوردنـد و ز سرسـخت ترین مـردم بـر تـو اسـت.« ز

یـاد  گویـی؟« پاسـخ داد: »مـن ابوتـراب را نشناسـم.« ز »ای دشـمن خـدا! در بـارۀ ابوتـراب چـه 

یـاد گفـت: »مگـر علـی بـن  گفـت: »خـوب هـم می شناسـی!« پاسـخ داد: »او را نمی شناسـم.« ز

ی همـان ابوتـراب اسـت.« مـرد  گفـت: »و یـاد  گفـت: »آری.« ز ابی طالـب را نمی شناسـی؟« 

ی ابوالحسـن و ابوالحسـین اسـت.« پاسـخ داد: »نـه؛ و

یـاد گفـت: »یـا او را لعـن می کنـی و یا گردنـت را خواهم زد!«  کـه ز گـزارش آمـده  در همیـن 

پاسـخ داد: »بـه خـدا سـوگند! پـس بـه خدا سـوگند! پیـش از آن که لعن کنـم، گردنم را خواهی 

گـر از کاری جـز ایـن ابـا داری، مـن به رضای خدا خشـنودم و تو تیره بخت خواهی شـد.«  زد و ا
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کشـید و در  گرفتـه، بُبریـد!« سـپس دسـتور داد: »بـه زنجیـرش  گردنـش را  گفـت: »پـس  یـاد  ز

یـخ األمـم و الملوک:  بنـدش افکنیـد!« آن گاه، همـراه حجـر و یارانـش بـه سـال 51 کشـته شـد. )تار
یخ مدینة دمشـق:  یخ: 204/3 ]492/2[؛ تار 149/6 ]266/5[؛ األغانـی: 7/16 ]148/17[؛ الکامـل فـی الّتار

گـزارش خواهد آمد. 459/6 ]258/24[( بـه خواسـت خـدای تعالـی، همـۀ ایـن 

9. بسـر بـن ارطـاة بـر منبـر بصـره بـه خطبـه پرداخـت و علـی؟ع؟ را دشـنام داد و سـپس 

کـه هـر کس می دانـد راسـت می گویـم، تصدیقم کند  گفـت: »شـما را بـه خـدا سـوگند می دهـم 

گـواه می گیریـم  گفـت: »خـدای را  کـه می دانـد دروغ می گویـم، تکذیبـم نمایـد!« ابوبکـره1  و هـر 

یـخ األمـم و  کننـد. )تار کـه او را خفـه  کـه تـو را جـز بـه دروغگویـی نمی شناسـیم!« بسـر فرمـان داد 

الملوک طبری: 96/6 ]167/5- 168[(

گماشـت و او بر منبر ری، علی را بسـیار  کارگزاری ری  کثیر بن شـهاب را به  یه،  10. معاو

یـاد نیز او را به  ی در همین مقام بود و ز یـاد بر کوفـه، و کـم شـدن ز دشـنام مـی داد. تـا هنـگام حا

یـخ ابن اثیر: 179/3 ]452/2[( جـای خـود باقی نهاد.2 )الکامل فی الّتار

گشـت، بـر منبـر و بـه حـال خطبـه، از علـی؟ع؟  کوفـه  کـم  11. چـون مغیـرة بـن ُشـعبه حا

ی بارهـای  کـه و گـزارش صحیـح آمـده  بـد می گفـت و او و شـیعیانش را لعـن می نمـود. در 

بی شـمار علـی را بـر منبـر کوفـه لعـن  کرد و می گفت: »رسـول خدا؟ص؟ نه برای دوسـتی با علی، 

کـم و  بلکـه بـرای جبـران نیکی هـای ابوطالـب بـه خـود، دختـرش را همسـر علـی نمـود.« حا

یـد بن ارقم برخاسـته،  کـه مغیـره علـی را دشـنام داد و ز ذهبـی ایـن خبـر را صحیـح شـمرده اند 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از دشـنام دادن مـردگان نهـی  گفـت: »ای مغیـره! مگـر نمی دانـی  بـه او 

1. نامـش نفیـع بـن مسـروح یـا نفیـع بـن حـارث بـن کلـده بـود. می گفت:»مـن آزاد شـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ هسـتم.« در طائـف 

همراه برخی از غالمان نزد رسـول خدا؟ص؟ آمد و اسـالم آورد و رسـول خدا؟ص؟ آزادشـان نمود. پیامبر؟ص؟ کنیۀ ابوبکره بر 

گواهی داد. بنگرید به: اإلستیعاب:  که بر زنای مغیرة بن ُشعبه  کسی بود  وی نهاد. او از فضیلتمنداِن صحابه و همان 

1614/4.)غ.(

کوفه بوده است. )ن.( کم ری، بر عهدۀ والی  2. بدین قرار، گویا تعیین حا
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فرمـوده اسـت؟ چـرا علـی را که درگذشـته، دشـنام می دهـی؟«1 بنگرید به: مسـند احمد: 188/1 
]307/1[؛ األغانـی: 2/16 ]137/17[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 385/1 ]541/1[؛ شـرح نهـج البالغه 

�)]69/4[ 360/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف 

ـــه ســـخن  ـــد و صعصعـــة بـــن صوحـــان ب ـــن ُشـــعبه آمدن ـــزد مغیـــرة ب ـــه ن کوف نیـــز خطیبـــان در 

کنیـــد و بـــر ســـّکو بایســـتانید تـــا علـــی را لعـــن نمایـــد!«  گفـــت: »او را بیـــرون  برخاســـت. مغیـــره 

ـــد و  ـــد را لعـــن نمای کـــه خداون کنـــد هـــر  گفـــت: »خـــدای لعنـــت  ـــا ســـخنی دوپهلـــو[  صعصعـــه ]ب

گفـــت: »بـــه خـــدا ســـوگند! او را  کردنـــد.  گاه  علـــی بـــن ابی طالـــب را!« مغیـــره را از ایـــن ســـخن آ

ـــت:  گف ـــو[  ـــخنی دوپهل ـــا س ـــار ب ـــد و ]دیگرب ـــرون ش ـــه بی ـــپس صعصع ـــد.« س کنی ـــر  ـــد در زنجی بای

کـــه خدایـــش  کنیـــد  »ایـــن مـــرد نمی پذیـــرد مگـــر لعـــن علـــی بـــن ابی طالـــب را؛ پـــس او را لعـــن 

کنـــد!« )أذکیـــاء  کـــه خداونـــد جانـــش را بیـــرون  کنیـــد؛  گفـــت: »او را بیـــرون  کنـــد!« مغیـــره  لعنـــت 

ابن جوزی: ص98 ]ص168[(

گـزارش نمـوده اسـت: »مـروان در مدینـه امیـر مـا بـود   12. ابن سـعد از عمیـر بـن اسـحاق 

و هـر جمعـه بـر منبـر، علـی را دشـنام مـی داد. حسـن بـن علی این را می شـنید و هیچ پاسـخی 

ی فرسـتاد و بـه او پیـام داد: ›علـی را، علـی را، علـی را  نمـی داد. سـپس مـروان مـردی را نـزد و

کـه چـون بـه او  دشـنام می دهـم و نیـز تـو را، تـو را، تـورا. َمثـل تـو را تنهـا هماننـد اسـتر یافتـه ام 

گویند:“پـدرت کیسـت؟” گوید:“مـادرم اسـب اسـت.”‹ حسـن بـه آن مـرد گفت: ›نـزد مروان 

بازگـرد و بـه او بگو:“بـه خـدا سـوگند! بـا دشـنام دادن بـه تـو، گنـاه سـخنت را از میـان نمی بـرم. 

بـرای  گفتـه باشـی، خداونـد  گـر راسـت  ا بـود.  تـو، محضـر خـدا خواهـد  و  هنـگام دیـدار مـن 

گـر دروغ گفتـه باشـی، کیفـر خدا ]از پاسـخ من[ سـخت تر  راسـتی ات پاداشـت خواهـد داد؛ و ا

یخ الخلفاء سیوطی: ص127 ]ص177[(  است!”‹« )تار

د هشتم همین کتاب ما بنگرید.
ّ
نیز به شرح حال مروان در مجل

1. حدیث نهی از دشنام دادن مردگان را صحیح البخاری )264/2 ]470/1[( آورده است.
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همین پست فرزند پست بود که چون از وی پرسیدند: »چرا علی را بر منبرها دشنام می دهید؟« 

پاسخ داد: »جز با این عمل، کارمان سامان نیابد.« )الّصواعق المحرقه: ص33 ]ص55[(

یـه، عمـرو بـن سـعید بـن عـاص بـن امّیۀ اموی را که به اشـدق معـروف بود، امیر  13. معاو

کـه در مسـند احمـد )522/2 ]330/3[( در بـارۀ او از طریـق  ی همـان کسـی اسـت  مدینـه نمـود. و

ابوهریـره بـه نحـو مرفـوع)= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا یکـی از سرکشـان بنی امّیـه بر 

گفتـه اسـت: »کسـی  یـان ایـن سـند،  منبـر مـن از بینـی اش خـون سـرازیر می شـود.« یکـی از راو

کـه بینـی عمرو بن سـعید بر منبر رسـول خـدا؟ص؟ به  کـه خـود شـاهد بـوده، برایـم روایـت نمـوده 
خـون افتـاد تـا خون از آن سـرازیر شـد.«1

نی )إرشاد الّساری فی شرح 
ّ

همین سرکش، علی؟ع؟ را بر فراز منبرها دشنام می داد. َقْسَطال

ْنصاری )تحفة الباری شرح صحیح البخاری( _ چاپ شده 
َ
صحیح البخاری: 368/4 ]419/4[( و أ

که  گفتند  ی اشدق  که عمرو را از آن رو کتاب و در همان صفحه _ آورده اند  در دنبالۀ همان 

چون بر فراز منبر، علی؟ضر؟ را بسیار دشنام داد، دچار لقوه ]= آفتی[ در صورتش شد.

کشـته شـدن امـاِم سـبط پیامبـر؟ع؟ در مدینـه  کـه هنـگام  کسـی اسـت  ایـن فـرد همـان 

یـاد،  بـود. عوانـة بـن حکـم گـزارش نمـوده کـه چـون حسـین بـن علـی کشـته شـد، عبیـداهلل بـن ز

عبدالملـک بـن ابی حـارث سـلمی را فراخوانـد و او را بـه مدینـه گسـیل نمـود تا عمرو بن سـعید 

کـه امیـر را  را مـژده دهـد. سـلمی نـزد عمـرو درآمـد و او پرسـید: »چـه خبـر؟« پاسـخ داد: »خبـری 

شـاد سـازد! حسـین بـن علـی کشـته شـد.« عمـرو گفـت: »کشـته شـدنش را جـار بـزن!« سـلمی 

گویـد: »کشـته شـدن حسـین را جـار زدم و بـه خـدا سـوگند! هیـچ شـیونی همچـون شـیون زنـان 

گفـت: بنی هاشـم در خانه هـای خویـش بـر حسـین نشـنیده بـودم.« پـس عمـرو بـا خنـده 
که زنان ما در روز نبرد أرنب2 برآوردند. زنان بنی زیاد شیون برآوردند، همان سان 

کرده است. 1. همین را ابن َکثیر )البدایة و الّنهایه: 311/8 ]342/8[( یاد 

یـاد از بنی حـارث بـن  2. ایـن بیـت از آِن عمـرو بـن معدی کـرب اسـت. پیـروزی پیـکار أرنـب از آِن بنی زبیـد در برابـر بنی ز
َکْعـب، از تیـرۀ عبدالمـدان، بـود.
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سـپس گفـت: »ایـن شـیون برابـر بـا شـیون بر مـرگ عثمان بـن َعّفـان!« آن گاه، بر منبر شـد 

یـخ األمـم و الملـوک: 228/6 ]465/5[؛ الکامـل فـی  کشـته شـدن حسـین خبـر داد. )تار و مـردم را از 

کـه سـپس بـه قبـر شـریف پیامبـر اشـاره نمـود  یـخ: 39/4 ]579/2[( در مثالـب ابوعبیـده آمـده  الّتار

کردنـد. ی اعتـراض  گروهـی از انصـار بـه و گفـت: »ای محّمـد! امـروز در برابـر روز بـدر!« پـس  و 

ابورافـع غـالم ابوُاَحیحـه سـعید بـن عـاص بن امّیه بود. همۀ پسـران سـعید، سـهم خود از 

کـه سـهمش را بـه پیامبـر؟ص؟ بخشـید و پیامبر نیز  ابورافـع را بخشـیدند، مگـر خالـد بـن سـعید 

ی می گفـت: »مـن آزاد شـدۀ رسـول خدا؟ص؟ هسـتم.« چون  ی، و ابورافـع را آزاد نمـود. از ایـن رو

یـه، عمـرو بـن سـعید بـن عـاص امیـر مدینه گشـت، بهّی1 بن ابی رافـع را احضار  در روزگار معاو

کیسـتی؟« پاسـخ داد: »آزاد شـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ .« عمـرو بـه  گفـت: »آزاد شـدۀ  نمـود و بـه او 

»آزاد شـدۀ  پرسـید:  و  را خواسـت  ی  دیگـر و بـار  نمـود.  رهایـش  و سـپس  زد  یانـه  تاز  100 ی  و

کـه او  یانـه زد تـا آن  ی 100 تاز کیسـتی؟« پاسـخ داد: »آزاد شـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ .« دیگربـار بـه و

گفـت: »آزاد شـدۀ شـما هسـتم.«  یـد،  یانـه نواخـت. چـون بهـّی از مـردن خـود بیـم ورز را 500 تاز

د: 75/2 ]401/1[؛ اإلصابه: 68/4( )الکامل فی اللغة و األدب تألیف ُمَبّرَ

ویـژۀ  خادمـان  از  مـدری  قیـس  بـن  »حجـر  اسـت:  آورده  طـاووس  طریـق  از  کـم  حا  .14

گفـت: ›ای حجـر! پـس از مـن،  امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـود. روزی علـی بـه او 

اّمـا از مـن بیـزاری  کـن؛  کنـی. مـرا لعـن  کـه مـرا لعـن  تـو را می ایسـتانند و فرمانـت می دهنـد 

کارگـزار بنی امّیه، او  کـه احمـد بن ابراهیـم، نماینـده و  مجـوی!‹2 سـپس حجـر مـدری را دیـدم 

کـه یـا علـی را لعـن نمایـد و یـا او را بکشـند.  را در مسـجد جامـع ایسـتانیده و فرمـان داده بـود 

کـه امیـر احمـد بـن ابراهیـم مـرا فرمـان داده تـا علـی را لعـن نمایـم. پـس او را  حجـر گفـت: ›هـال 

1. در الکامل آمده است: عبیداهلل.

2. ایـن سـخن بـا سـند صحیـح از امیرالمؤمنیـن رسـیده اسـت: »همانـا شـما را وامی دارنـد تـا مـرا لعـن کنیـد. پـس مـرا لعـن 
نماییـد؛ اّمـا چـون از شـما خواهنـد کـه از مـن بیـزاری جوییـد، چنیـن نکنیـد؛ زیـرا من بـه دین اسـالم هسـتم!« بنگرید به: 

کـم: 358/2 ]390/2[� المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
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کـور سـاخت که هیچ  کـه خدایـش لعـن کنـد!‹ خداونـد دل هـای آنـان را چنـدان  لعـن کنیـد؛ 

ی را درنیافـت.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 358/2 ]390/2[( یـک مقصـود و

کـودکان  کـه  کردنـد  کارگزارانـش بـر ایـن شـیوه تـا آن جـا پافشـاری  یـه و  گویـد: معاو امینـی 

کـه بـه  کسـانی بودنـد  کار،  گرفتنـد و پیـران بـا آن بـه فرتوتـی رسـیدند. شـاید در آغـاز  بـدان خـو 

ایـن دشـناِم شـرم آور تـن نمی دادنـد و برخـی از افـراد شـرافتمند می توانسـتند از آن سـر باززننـد؛ 

کـه دشـمنان  کارگزارانـش  یـۀ بردبـار)!( در اجـرای بدعتـش و قهـر و غلبـۀ  اّمـا سـختگیری معاو

سرسـخت خانـدان وحـی بودنـد و کوشـندگی ایشـان در محکـم کردن پایه هـای این حکومت 

گیـر شـد  فرا تـا  نمـود  اسـتوار  را  ایـن مصیبـت  لعنـت شـده،  آن بدعـت  اجـرای  و   مسـتبّدانه 

ت ُبرد.
ّ
گردن ها را زیر یوغ خواری و ذل گردن سپردند و دست های ستم،  و همگان بدان 

ایـن عـادت از هنـگام شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا زمانـی کـه عمـر بـن عبدالعزیـز از آن 

نهـی نمـود، بـه مـّدت 40 سـال بـر فراز منبرها و در همۀ شـهرها و سـرزمین های اسـالمی از شـام 

تـا ری و کوفـه و بصـره و پایتخـت اسـالم، مدینـۀ مشـّرفه، تـا حـرم امـن خداونـد، مّکـۀ معّظمه، 

ـد 
ّ
و خـاوران و باختـران جهـان اسـالم و همـۀ اجتماعـات مسـلمانان امتـداد داشـت. در مجل

بـر  را  ابی طالـب؟ضر؟  بـن  »علـی  گذشـت:   )]191/3[ البلـدان  )معجـم  یاقـوت  سـخن  ایـن  دوم، 

منبرهـای شـرق و غـرب لعـن می کردنـد؛ اّمـا بـر منبـر سیسـتان تنهـا یـک بـار لعنـش نمودنـد، 

یدنـد و حّتـی در پیمـان خویـش ]بـا  ولـی سـپس از پذیـرش ایـن فرمـان بنی امّیـه خـودداری ورز

کـه بـر منبرشـان هیـچ کـس لعـن نگـردد. چه شـرافتی باالتـر از این که  بنی امیـه[ شـرط نمودنـد 

بـر  ی  و کـه  آن  حـال  یدنـد،  ورز خـودداری  منبرشـان  بـر  خـدا؟ص؟  رسـول  بـرادر  لعـن  از  آنـان 

منبرهای دو حرم مّکه و مدینه لعن می گشت؟«

ایـن سـّنتی رایـج شـد و در روزگار امویـان هفتاد هزار منبر برپا شـد کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ بر 

م یا سـّنتی درخور پیروی 
ّ
آن لعن می گشـت1 و این را همچون عقیده ای اسـتوار یا واجبی مسـل

کتاب )102/2 و 103( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 
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شـمردند کـه بـا اشـتیاق کامـل مـورد رغبـت بـود؛ چنـدان کـه چون عمر بـن عبدالعزیز به سـبب 

کـه  کردنـد  گمـان  حکمتـی رفتـاری یـا سیاسـتی بـه اقتضـای اوضـاع زمانـه، آن را نهـی نمـود، 

گـران مرتکـب شـده اسـت! گناهـی  مصیبتـی بـزرگ آورده یـا 

یخ الیعقوبی: 48/3 ]305/2[(  هب: 167/2 ]205/3[( و یعقوبی )تار
ّ

 از سخن مسعودی )ُمروج الذ

یـخ الخلفـاء: ص161 ]ص226[( و جـز  یـخ: 17/7 ]256/3[( و سـیوطی )تار و ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتار

کـه عمـر بـن عبدالعزیـز تنهـا از لعـن علی؟ع؟ در خطبـه بر منبر نهـی نمود و این  آن هـا برمی آیـد 

گویند: »پروردگارا! ما و آن برادران ما  که به جای آن  کارگزارانش فرمان نوشـت و دسـتور داد  را به 

کـه بـه ایمـان بـر مـا پیشـی گرفته انـد، بیامـرز.« ]حشـر/10[ برخـی نیـز گفته انـد که به جـای آن چنین  را 

کـه  گفته انـد  دسـتور داد: »همانـا خـدای بـه داد و نیکـوکاری فرمـان می دهـد�« ]نحـل/90[ بعضـی نیـز 

ایـن هـر دو آیـه را بـه جـای آن فرمـان داد و مـردم در خطبـه بـه کار می بردند.

ی بـه طـور مطلق از دشـنام دادن و بد گفتن امیـر المؤمنین؟ع؟ نهی کرده  کـه و و اّمـا ایـن 

کیفـر  یـده باشـند، بازخواسـت و بـر ایـن جنایـت،  کار بـر او سـتم ورز کـه بـا ایـن  کسـانی را  یـا 

ی  یخ یافته ایـم که و یـم؛ اّمـا در صفحـات تار کـه مـا از آن خبـر ندار نمـوده باشـد، چیـزی اسـت 

کـه ابن تیمّیـه )الّصـارم  یانـه زد؛ چنـان  یـه، تاز کسـانی را بـه سـبب دشـنام دادن عثمـان و معاو

کـه کسـی را بـرای دشـنام گفتـن به  کـرده اسـت. اّمـا ندیده ایـم  المسـلول: ص272 ]ص574[( یـاد 

یانه زده باشد. امیرالمؤمنین؟ع؟ تاز

صــرف نظــر از جایــگاه ]بــه حــق[ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خالفــت بــزرگ االهــی و پیشــینۀ 

کنــدن عــدل و انصــاف ]در میــان مــردم[ و  او در اســتوار ســاختن اســالم و دفــاع از آن و پرا

و  یگانــه  خــدای  ســوی  بــه  دعوتــش  و  دیــن  ســّنت های  و  فریضه هــا  از  پشــتیبانی اش 

کاری اش در همــۀ ایــن زمینه هــا تــا بــا رنجــوری  پیامبــرش؟ص؟ و دیــن راســت مســتقیمش و فــدا

ــه دیــدار پــروردگارش رســید، و نیــز صــرف نظــر از همــۀ فضیلت هــا و برتری هــا و  در راه خــدا ب

ی  آیه هــای نــازل شــده در بــارۀ او و ســخنان صریــح رســیده از پیامبــر در افتخاراتــش، اّمــا آیــا و
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کــه لعــن و دشنامشــان حــرام اســت و احادیــث و فتــاوا  فــردی جــدا از یکایــک مســلمانانی بــود 

در این زمینه دست به دست هم داده و هم داستان اند؟

همین سخن رسول خدا؟ص؟ کفایت می کند که فرمود: »دشنام دادن مسلمان فسق است.«

کرده اند: بخاری ]الّصحیح: 27/1[؛ مسـلم ]الّصحیح:  کسـان با ذکر سـند روایت  آن را این 

]الّسـنن: 1299/2[؛  الکبـرٰی: 313/2[؛ ابن ماجـه  ]الّسـنن  ]الّسـنن: 311/4[؛ نسـائی  ِترِمـذی  114/1[؛ 

یخ بغداد:  احمد ]المسـند: 636/1[؛ بیهقی ]الّسـنن الکبرٰی: 20/8[؛ طبری؛ داَرُقْطنی؛ خطیب ]تار

185/13[ و دیگـران از طریـق ابن مسـعود و ابوهریـره و سـعد بـن ابی وّقـاص و جابـر و عبـداهلل بن 

مغفـل و عمـرو بـن ُنعمـان. بنگریـد بـه: الّترغیـب و الّترهیـب: 194/3 ]466/3[؛ فیـض القدیـر: 84/4 و 

505 و 506�

کـه مسـلمانی را دشـنام دهد، همچون کسـی  نیـز رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: »کسـی 

ک قـرار دارد.« ایـن روایـت را بّزار ]المسـند: 86/5[ از طریـق عبداهلل بن  کـه در آسـتانۀ هـال اسـت 

کـه حافـظ ُمنـذری )الّترغیـب و الّترهیـب: 194/3 ]467/3[(  عمـرو بـا سـندی نیکـو آورده؛ چنـان 

آورده است.

]الّسـنن:  ِترِمـذی  را  ایـن  نباشـد.«  لعن پیشـه  »مؤمـن  فرمایـد:  آن حضـرت؟ص؟  همچنیـن 

کـه  ـد )ص263( دیدیـد 
ّ
326/4[1 روایـت نمـوده و آن را حسـن شـمرده اسـت. نیـز در همیـن مجل

آن حضـرت؟ص؟ از دشـنام دادن بـه مـردگان نهـی فرمـوده اسـت.

و  نسـب  و  اصـل  شـرافت  و  تبـار  قداسـت  و  کـزادی  پا از  پوشـیدن  چشـم  بـا  وانگهـی 

کـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فضیلت هـای درونـی و اکتسـابی و صفـات و خوی هـای بزرگوارانـه 

دارا بـود، وی از ده تـِن بشـارت یافتـه در نظـر اهـل سـّنت اسـت و دسـت کـم یکـی از صحابـه بـه 

گفتـار و رفتارشـان احتجـاج  کـه همینـان بـه عدالـت همـۀ آنـان بـاور دارنـد2 و بـه  شـمار مـی رود 

1. و نیز بنگرید به: الّترغیب و الّترهیب: 470/3؛ ِمْشکاُة الَمصابیح تألیف تبریزی: 43/3. )غ.(

صحابـه؟مهضر؟  همـۀ  »همانـا  گویـد:   _ )]216/12[  22/8 السـاری:  ارشـاد  حاشـیۀ  در   _ مسـلم  صحیـح  )شـرح  نـووی   .2
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می ورزنـد و بدگویـی از ایشـان را روا نمی شـمرند و بـه سـختی بـر شـیعیان پرخـاش و اعتـراض 

که گمان دارند شـیعیان برخی از صحابه را دشـنام می دهند؛ و بر همین  می کنند؛ از این روی 

کـه عثمـان یـا طلحـه یـا یکـی از  گویـد: »هـر  موضـوع احکامـی بنـا نموده انـد. یحیـی بـن معیـن 

کـه نبایـد از او حدیـث  اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ را دشـنام دهـد، دروغگـو و دّجالـی اسـت 

نوشـت؛ و لعنـت خـدا و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر او بـاد!« )تهذیـب الّتهذیـب: 509/1 ]447/1[(

از احمــد، پیشــوای حنبلیــان ]مســند احمــد: 186/1[ حکایــت شــده اســت: »بهتریــِن اّمــت 

ی علــی. و گروهی  پــس از او عثمــان و پــس از و پــس از پیامبــر؟ص؟ ابوبکــر اســت وســپس عمــر  و

کردنــد ]و علی)علیه الســالم( را در ایــن میــان نیاوردنــد[. اینــان خلفــای  بــر عثمــان توقــف 

ره یافتــۀ هدایــت شــده اند. پــس از ایــن چهــار تــن، اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ بهتریــن مردمنــد 

کاســتی و عیبــی از ایشــان بــد  کنــد و بــا  کــه از بدی هــای آنــان یــاد  کــس را روا نیســت  و هیــچ 

کیفــر نمودنــش واجــب باشــد و نمی تــوان از او  کــردن و  کنــد، ادب  کــه چنیــن  گویــد. هــر 

کنــد، از او  گــر توبــه  کنــد. ا کــه توبــه  کــرد و از او خواســت  کیفــرش  درگذشــت؛ بلکــه بایــد 

کیفــرش نمــود و در زنــدان همــواره  کار خــود اســتوار ماَنــد، بایــد دوبــاره  گــر بــر  پذیرفتــه شــود؛ و ا

گناه خود بازگردد.« نگاهش داشت تا یا بمیرد و یا از 

کار؟ از خداوند عافیت می جوییم!«  یه چه  نیز از همو نقل شده است: »ایشان را با معاو

در  می گویـد،  بـد  خـدا؟ص؟  رسـول  اصحـاب  دربـارۀ  دیدی کسـی  »هـرگاه  اسـت:  گفتـه  همـو 

مسـلمانی اش او را مّتهـم بـدان!«

که عثمان را دشـنام داده بود.  از عاصم احول نقل شـده اسـت: »مردی را نزد من آوردند 

ی زدم. بـاز هم دشـنامش را  یانـۀ دیگـر بـر و یانـه زدم. سـخنش را تکـرار نمـود. 10 تاز ی 10 تاز بـر و

ی نواختم.« کـرد تـا آن که 70 ضربه بـر و تکـرار 

برگزیـدگان مـردم و سـروران اّمـت و برتـر از مردمـان پـس از خویـش و عـادل و الگـو هسـتند و هیچ کدامشـان ناسـره نیسـت 
و درهم آمیختگـی ]از حیـث ایمـان و تقـوا[ در میـان مردمـان پـس از ایشـان پدیـد آمـد.«
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گـر  کـه ا قاضـی ابو َیْعلـٰی گویـد: »نظـر فقیهـان در بـارۀ دشـنام دادن بـه صحابـه ایـن اسـت 

گـر آن را حـالل ندانـد و انجـام دهـد،  کافـر شـده اسـت؛ و ا کار را حـالل شـمرد،  کسـی ایـن 

کافـر دانـد یـا مسلمانشـان شـمرد،  کافـر نشـده اسـت؛ خـواه آنـان را  مرتکـب فسـق گشـته، ولـی 

کـه  کوفـه و جـز آنـان بـه یقیـن رسـیده اند  گروهـی از فقیهـان  گیـرد.  اّمـا بـه دینداری شـان عیـب 

کافرنـد.« کشـت و رافضیـان  دشـنام دهنـدۀ صحابـه را بایـد 

کافر اسـت و نباید  گـر دشـنام دهد،  گویـد: »و اّمـا رافضـی ا ابوبکـر بـن عبدالعزیـز )المقنـع( 

به او همسـر داد.« ]الصارم المسـلول: ص272 و 574 و 575[

شـیخ عالءالّدیـن ابوالحسـن طرابلسـی حنفـی در معین الحـّکام فیما یترّدد بیـن الخصمین من 

األحـکام )ص187 ]ص228[( گویـد: »هـر کـه یکـی از اصحـاب پیامبر؟ص؟ ]ماننـد[ ابوبکر یا عمر یا 

گر آنـان را گمـراه و کافـر خواَند،  عثمـان یـا علـی یـا معاویـه و یـا عمـرو بـن عـاص را دشـنام دهـد، ا

گر از دشنام های رایج میان مردم به آنان دهد، سخت کیفر گردد.« کشته می شود و ا

کبیــر، دشــنام دادن بــه یکــی  گناهــان  گویــد: »از  ذهبــی )کتــاب الکبائــر: ص233 ]ص215[( 

کــس از صحابــه بــد  گفتــه اســت: »هــر  از صحابــه اســت.« همــو )همــان: ص235 ]ص216[( 

گفتــن یــا بــه  گشــته؛ زیــرا بــد  گویــد یــا دشنامشــان دهــد، از دیــن و آییــن مســلمانان بیــرون 

کتــاب  کینــه مــی ورزد و ســخنان  کــه ایشــان را زشــتکار می دانــد و یــا بــه آنــان  ســبب آن اســت 

خــدا را در ســتایش ایشــان و نیــز فرموده هــای رســول خــدا؟ص؟ در ثنــا و فضیلت هــا و افتخارات 

ــا تابعیــن[  کــه آنــان ]در مقایســه ب و دوســتی آنــان را انــکار می نمایــد. دلیــل دیگــر ایــن اســت 

ــرای  ــرای رســیدن بــه معــارف صــدر اســالم وبهتریــن واســطه ها ب پســندیده ترین دســتاویزها ب

دســتیابی بــه احادیــث پیامبــر بزرگــوار هســتند و بدگویــی از آنــان، بدگویــی از پیامبــر اســت؛ و 

کننــد. ایــن بــرای  کــه از او نقــل  کننــده، فروکاهیــدن از شــأن کســی اســت  کاســتن از شــأن نقــل 

ــکار  ــد، آش ــه باش ــات یافت ــده نج ی در عقی ــج رو ک ــر و  کف ــاق و  ــر ورزد و از نف ــه در آن تدّب ک ــر  ه

کفایــت نمایــد؛ همچــون ایــن  اســت. آن چــه در خبرهــا و روایت هــا آمــده، در ایــن زمینــه 
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ســخن پیامبــر؟ص؟ : ›همانــا خداونــد مــرا برگزیــد و برایــم اصحابــی انتخــاب نمــود و دســتیاران 

کــه آنــان را دشــنام دهــد،  و یــاوران و خویشــاوندانی ســببی از ایشــان برایــم قــرار داد. پــس هــر 

کــه  لعنــت خــدا و فرشــتگان و همــۀ مــردم بــر او بــاد و خداونــد در روز قیامــت، نــه پذیــرد  

کند.‹« کند، و نه غرامتی از او قبول  عذابی را از خود دور 

آنــان در زمینــۀ دشــنام دادن بــه ابوبکــر و عمــر و عثمــان هیاهــوی بســیار کرده انــد. محّمــد 

گویــد: »از قاضــی ابو َیْعلــٰی در بــارۀ دشــنام دهنــدۀ ابوبکــر پرســیدند.  بــن یوســف فریابــی 

گفــت: ›نــه.‹ از او  گــزارد؟‹  کافــر اســت.‹ پرســیدند: ›آیــا بــر او می تــوان نمــاز  ی  پاســخ داد: ›و

کــه ال الــه اال اهلل می گویــد؟‹ پاســخ داد: ›او را  کــرد، حــال آن  پرســیدند: ›پــس بــا او چــه بایــد 

ک بپوشــانید.‹«  گــورش بــا خــا بــا دســتتان لمــس نکنیــد؛ بلکــه بــا چــوب پیــش برانیــد تــا در 

)الّصــارم المســلول: ص575(

گویـد: »بیشـینۀ  جردانـی )مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنـام فـی شـرح نیـل المـرام: 23/2 ]56/2[( 

کافر است.« که دشنام دهندۀ ابوبکر و عمر  دانشوران بر آنند 

کـه دشـنام  گویـد: »ابراهیـم نخعـی حکایـت نمـوده  ابن تیمّیـه )الّصـارم المسـلول: ص581( 

ابوبکـر و عمـر را از گناهـان بـزرگ می شـمرده اند. نیـز ابواسـحاق سـبیعی گفته اسـت: ›دشـنام 

گر  کـه خـدای تعالی در بـارۀ آن فرموده اسـت:“ا دادن بـه ابوبکـر و عمـر از گناهـان بزرگـی اسـت 

کنید.”]نسـاء/31[‹« کـه از آن نهـی می شـوید، دوری  گناهـان بزرگـی  از 

عیسـی بـن جعفـر بـن محّمـد ]بـن عاصـم[ را بـه سـبب دشـنام دادن بـه ابوبکـر و عمـر و 

عایشـه و حفصـه، بـه فرمـان المتـوّکل علی اهلل کشـتند. ایـن را ابن َکثیر )البدایـة و الّنهایـه: 324/10 

کـرده اسـت. گـزارش   )]357/10[

کـه احمـد در روایـت ابوطالـب، در بـارۀ مـرد دشـنام  در الّصـارم المسـلول )ص576( آمـده 

کفـر اسـت.« کار،  گفتـه اسـت: »ایـن  دهنـده بـه عثمـان، 
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کـه  م فقـه باشـد و پژوهنـده را نرسـد 
ّ
کـه ایـن فتواهـای بی دلیـل، از احـکام مسـل گیریـم 

کتـاب و سـّنت یـا اصـول و قواعـد  صاحبـان آن فتواهـا را بازخواسـت نمایـد و مـدارک آن را از 

و یـا قیـاس و استحسـان بپرسـد، بـه ویـژه مأخذهـای برخـی از مـوارد عجیـب دور از شـریعت 

اسـالم را؛ اّما آیا این احکام ویژۀ افرادی جز خاندان پیامبر هسـتند و آنان را در بر نمی گیرند؟

شـاید کسـی بـا تـو ]مجادلـه و[ بدخویـی کند و بگویـد: »آری؛ این احـکام، علی؟ع؟ و دو 

فرزنـدش، دو سـبط پیامبـر و سـروران جوانـان بهشـتی را فرانمی گیـرد؛ زیـرا فرزنـد هنـد آنـان را 

کار  ایـن  بـه  را  مـردم  تهدیـد،  و  تشـویق  مختلـف  گونه هـای  بـا  و  می گفـت  لعـن  و  ناسـزا 

کاتـب  کـه آن احـکام را بـه علـی سـرایت دهیـم؛ زیـرا فرزنـد هنـد  وامی داشـت. ممکـن نیسـت 

وحـی بـود1 _ هـر چنـد تنهـا چنـد نامـه بـه سـران قبیله هـا در انـدک روزهـای مسـلمانی اش در 

رسـول  همسـر  اّم حبیبـه،  بـا  بـرادری اش  سـبب  بـه  و  اسـت! _  نوشـته  پیامبـر  روزگار  پایـان 

خـدا؟ص؟ ، دایـی مؤمنـان بـه شـمار آمـد؛ هـر چنـد دیگـر بـرادراِن همسـران پیامبـر؟ص؟ را دایـی 

یـه بـا  کـه چـون در سـپاه علـوی بـود و معاو مؤمنـان نشـمرده اند، همچـون محّمـد بـن ابی بکـر را 

کینه هایـی اسـت دیریـن  آن امـام می جنگیـد، دایـی مؤمنـان شـمرده نشـده اسـت!« این هـا 

گشـتن دشـمنی ها، آتشفشـان آن هـا روشـن  کینه هـا و شـعله ور  کنـده شـدن  کـه بـه هنـگام پرا

پنهـان  سینه هاشـان  چـه  آن  »و  اسـت:  شـده  آشـکار  دهان هاشـان  از  دشـمنی  اسـت.  گشـته 

کار بندید�« ]آل  گر خـرد را  کـه ایـن آیات را برای شـما روشـن بیان کردیـم، ا مـی دارد، بزرگ تـر اسـت. براسـتی 

عمران/118[

کـه بـه اّدعـای اینـان در سـخن ایشـان آمـده: »اصحابـم  آیـا ایـن سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه اصحـاب مـرا دشـنام دهـد، لعنـت خـدا  را دشـنام ندهیـد!« و نیـز ایـن سـخنش؟ص؟ : »هـر 

کـه مخاطبانـش در صـدر  و فرشـتگان و همـۀ مـردم بـر او بـاد!« ویـژۀ دیگرانـی جـز صحابـه ای 

کاتـب وحـی و عملـش حجـت بـود و در  یـه  کـه چـون معاو 1. ایـن سـخن جنـاب عالمـه، اسـتدالل آوری بـرای ایـن اسـت 
عیـن حـال حضـرت امیرالمؤمنیـن را لعـن می کـرد، روایـات نهـی کننـده از لعـن صحابـه و بـه ویـژه حضـرت امیـر، شـامل 

حـال او نمی شـود. )ن.( 

)379(

270/10



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 416

کـه همـگان ]حتـی خـود صحابـه[ را شـامل  یـا سـنتی اسـت  بـر می گیـرد  اسـالم بودنـد را در 

کـه احـکام شـریعت اسـالم همیـن را اقتضـا دارد؛ شـریعتی که تـا روز قیامت  می شـود؟ چنـان 

گیـر انگاشـته اند؛ زیـرا ایـن حکـم از سـخنی  جـاری اسـت. در همـان روزگار نیـز آن را چنیـن فرا

روایـت  طریق هـای  از  یکـی  در  اسـت.  شـده  برگرفتـه  شـدند،  خطـاب  بـدان  اصحـاب  کـه 

کـه میـان خالـد بـن ولیـد و عبدالّرحمـان بـن عـوف اختالفـی  نخسـت نـزد مسـلم چنیـن آمـده 

درگرفـت و خالـد او را دشـنام داد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »اصحابـم را دشـنام ندهیـد!« در 

بـه یکدیگـر دشـنام  گفتنـد: »مـا  از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟  برخـی  کـه  آمـده  انـس  روایـت 

کـه اصحابـم را دشـنام دهـد، لعنـت خـدا و فرشـتگان و  می دهیـم.« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـر 

همـۀ مـردم بـر او بـاد!« )کتـاب الکبائـر ذهبـی: ص235 ]ص216[(

کـه مخاطبـش  کـه اصحـاب زمـان رسـول خـدا؟ص؟ از حکمـی  پـس عقل پذیـر نیسـت 

کنـد! گرایش هـای باطـل و هـوا و هـوس، آنـان را اسـتثنا  کـه  گردنـد؛ مگـر آن  بوده انـد، اسـتثنا 

از  کـه  هـر  و  گشـته  اسـتثنا  احـکام  ایـن  از  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  صحابـه،  میـان  در  یـا 

نیسـت؟ احـکام  آن  مشـمول  دهـد،  دشـنام  ی  و بـه  و  نمایـد  بدگویـی  آن حضـرت؟ع؟ 

کـه در  بـر همـۀ اینهـا بیفزاییـد این کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یکـی از خلفایـی اسـت 

نظـر خـود اینـان ره یافتـه و راشـد هسـتند و همـۀ فرقه هـای اسـالمی بـر آن اجمـاع و اتفـاق نظـر 

کـه بـه خلفـای راشـدین بـد گویـد، احکامی سـخت دارند.  دارنـد. اهـل سـّنت در مـورد کسـی 

کافـر و دشـنام  کـه اندکـی پیـش دیدیـد، یکـی از آنـان دشـنام دهنـدۀ ابوبکـر و عمـر را  چنـان 

م از رسـول خدا؟ص؟ آمده اسـت: »بر 
ّ
دهنـدۀ عثمـان را زندیـق  می دانـد و در خبر صحیح مسـل

ی از سّنت من و سّنت خلفای ره یافتۀ هدایت شدۀ پس از من!«1 شما باد پیرو

کــه در نســب یــا گرایــش  یــه و کســانی  کــه کار معاو پــس بــا مــن بیاییــد تــا از ایشــان بپرســیم 

گر را مرتکــب شــدند، چــه توجیهــی دارد و  گنــاه رســوا کــه ایــن  ــد و نیــز پیروانشــان  امــوی بودن

کتاب )330/6( گذشت. 1. معنای صحیح این سخن در همین 
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د خــدا بــر آن دو و  و کار آنــان چشــم پوشــیدند و امــام دادگــِر همتــای محّمــد _ در چــرا برخــی از 

ــاختند  ــرون س ــلمانان بی ــر مس ــه دیگ ــه و بلک ــا و صحاب ــر خلف ــم دیگ ــاد! _ را از حک ــان ب  خاندانش

گفتــه شــود،  کــه از او در حضــور همــگان و در هــر انجمــن و همایــش بــد  و مبــاح شــمردند 

کسی آنان را بازدارد؟ که  بی آن 

خالفــت  بــه  مربــوط  احــکام  کــه  فروافکندنــد  پرتــگاه  کدامیــن  بــه  را  ک؟ع؟  پــا  امــام 

و صحابــی بــودن و مســلمان بــودن را از او ســتاندند و برایــش هیــچ بهایــی نشــمردند و در بــارۀ 

کرامتــی را بــرای او رعایــت نکردنــد، حــال  ی هیــچ حّقــی را پــاس نداشــتند و هیچگونــه  و

نــواده اش و نخســتین پذیرنــدۀ دینــش  پــدِر دو  ی و  ی جــان رســول؟ص؟ و دامــاد و کــه و آن 

گشــت1 و حّجــت آورِی حــق بــا بیــان او تحّقــق یافــت  ی اســتوار   بــود و اســالم بــه شمشــیر و

کــه همــواره  ی از میــان رفــت. او اســت  ــان و ســرنیزۀ و ــا زب ــر دیــن ب گزندهــا و آفت هــا در براب و 

کنــارۀ  بــا حــق اســت و حــق بــا او اســت؛ بــا قــرآن اســت و قــرآن بــا او؛ و هرگــز جــدا نشــوند تــا در 

ــا واپســین دم زندگــی دگرگونــی و تبدیــل را در  کــه ت حــوض نــزد پیامبــر؟ص؟ درآینــد.2 او اســت 

کــه همانــان از لعــن زنــازادگان و بــر دوش  مواضــع حــق خویــش راه نــداد. ایــن در حالــی اســت 

گنــاِه شایســتۀ دوزخ نهــی می نماینــد و بدگویــی از زشــتکاران و باده نوشــان   گیرنــدگان بــار 

یگــران بــا  گرفتــه تــا لعن گشــتگان و سبک شــمرندگان دیــن و باز و فاجــران، از رانده شــدگان 

احــکام و دگرگــون ســازندگان ســنت و مخالفــان قــرآن و هم پیمانــان هــوای نفــس و ... را جایــز 

نمی داننــد! »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون.«

کـه ماجـرا همـان بـود که عامر بن عبـداهلل بن زبیر گفـت، آن گاه که  آری؛ بـه حـق سـوگند 

گویـی؛  شـنید فرزنـدش از علـی؟ع؟ بـد می گویـد؛ و بـه او گفـت: »پسـرم! مبـادا از علـی؟ضر؟ بـد 

گـر دلیری هـای علـی؟ع؟ نبـود، اسـالم برپـا  کـه ا گاه دیـده می شـود، حکایـت از آن دارد  کـه در آثـار دیگـر نیـز  1. ایـن تعبیـر 
نمی شـد؛ و نبایـد همچـون برخـی خاورشناسـان از ایـن تعابیـر برداشـت اشـتباه نمـود و اسـتواری اسـالم را بـر پایۀ شمشـیر 

و ارعـاب دانسـت.)م.(

2. بنگرید به: الغدیر: 251/3-255؛ 238/7-239؛ 270/8؛ 70/10-71 و 398 همین چاپ. )غ.(
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کـه از ایـن رهگـذر،  ی بکاهنـد؛ اّمـا جـز ایـن نبـود  کوشـیدند تـا از شـأن و کـه بنی امّیـه 60 سـال 

ئ بیهقـی: 40/1 ]ص55[( خداونـد واالیـی اش را افـزود!« )المحاسـن و المسـاو

کـه نـور خـود را تمـام  کننـد و خـدا جـز ایـن نمی خواهـد  »می خواهنـد نـوِر خـدا را بـا دهانشـان خامـوش 

سازد�« ]توبه/32[

16. جنگ فرزند هند با علی امیرالمؤمنین؟ع؟
از هـر چـه در ایـن زمینه چشـم بپوشـیم، از ایـن نمی توانیم چشم پوشـی کنیم که موالمان 

کـه  کـه آزار دادنـش و سـتیز بـا او حـرام اسـت: »و آنـان  امیرالمؤمنیـن آن یگانه مسـلمانی بـود 

کـرده باشـند می آزارنـد هـر آینـه بـار بهتـان و گناهی آشـکار را  گناهـی  مـردان و زنـان مؤمـن را بی آن کـه بـدی و 

آن حضـرت؟لص؟  کـه  اسـت  م 
ّ
مسـل محّمـد؟ص؟  اّمـت  همـۀ  نـزد  ]احـزاب/58[  برداشـته اند�« 

یـه  کفـر اسـت.«1 معاو فرمـود: »دشـنام دادن بـه مسـلمان _ یـا: مؤمـن _ فسـق و جنگیـدن بـا او 

ی  گنـاه را بـا هـم انجـام داد و سـرور همـۀ مسـلمانان را هـم دشـنام داد و هـم بـا و ایـن هـر دو 

جنگیـد و نخسـتین اسـالم آورنـدۀ ایـن اّمـِت رحمـت شـده را آزار داد و از ایـن رهگـذر، رسـول 

ک�« ]توبـه/61[ و  کـه پیامبـر خـدای را بیازارنـد ایشـان را عذابـی اسـت دردنـا کسـانی  خـدا؟ص؟ را آزرد: »و 

کـه خـدا و پیامبـرش  کـه رسـول خـدا؟ص؟ را آزرده سـازد، خداونـد را آزرده اسـت: »همانـا کسـانی  هـر 

کرده�« ]احزاب/57[ را می آزارند خدا آنان را در این جهان و آن جهان لعنت 

ی _ سـام اهلل علیـه _ خلیفۀ  یـم، و ف ورز
ّ
وانگهـی در ماجـرای خالفـت هـر چـه گوییـم یـا تکل

آن روزگار بـود و خالفـت را هـم بـا سـخن صریـح پیامبـر و هـم بـا اجمـاع خبـرگان جامعـه و هـم 

بیعـت مهاجـران و انصـار و رضایـت همـۀ صحابـه _ جـز چنـد تـِن اندک که از راه درسـت جدا 

گروهـی نیسـت و نمی تواننـد بـر بسـته شـدن  افتادنـد و مخالفتشـان موجـب تضعیـف هیـچ 

بیعـت اثـر گذارنـد؛ و برخـی را کینـه ورزی برانگیخـت و دیگری را طمع هـا وادار نمود و آن یک 

گرایـش داشـت، بـه حرکـت  کـه بـر اثـر آن هـا بـه افـراد مـورد نظـر خویـش  را هدف هـای خاصـی 

درآورد _ عهـده دار گشـت و خلیفـۀ راسـتین آن زمانـه بـود.

1. بنگرید به: الغدیر: 254/2�
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کشـتنش واجـب بـود و رشـتۀ  ید،  ی می شـور کـه بـا او دشـمنی می نمـود و بـر و پـس هـر 

گـردن خـود می گسسـت و حکومـت خـدا را سسـت می سـاخت و در حالـی بـه  اسـالم را از 

کـه هیـچ حّجتـی نـدارد. رسـول خـدا در سـخنی صریح و روشـن  دیـدار خداونـد خواهـد رفـت 

کـه خواهـد ایـن اّمـت را در حـال  فرمـوده اسـت: »شـرها و فسـادهایی رخ خواهـد داد؛ پـس هـر 

کـه خواهـد، باشـد!« کشـاَند، سـرش را بـا شمشـیر بزنیـد؛ هـر  کندگـی  اّتحـاد بـه پرا

کـه بـرای اختـالف افکنـدن میـان اّمـت  کـه را دیدیـد  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »هـر 

محّمـد تـالش می کنـد، او را بکشـید!«

کـم چنیـن اسـت: » ... او را بکشـید؛ هـر کـس از مردم که خواهد، باشـد!« به  عبـارت حا

ـد )ص27 و 28( بنگرید.
ّ
همیـن مجل

کـه بـر مـردی اّتفـاق نظـر یافته ایـد، هـر که  و نیـز رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: »در حالـی 

ی را بکشـید!« به همین  کندگی و اختالف کشـاند، و به سـراغ شـما آید و بخواهد شـما را به پرا

ـد )ص28( بنگرید.
ّ
مجل

کم بیرون شـود و از جماعت  کـه از اطاعت حا همچنیـن پیامبـر؟ص؟ فرمـوده اسـت: »هـر 

گمراهی بجنگد  که زیر پرچم  گردد و درگذرد، به مرگ جاهلّیت درگذشـته اسـت؛ و هر  جدا 

یدن فراخواَند یا آن را یاری نماید و کشـته شـود،  و بـرای تعّصـب  خشـم گیـرد یـا بـه تعّصب ورز

کـه بـر اّمـت مـن بشـورد و بـا نیـک و بـدش بسـتیزد و از  کشـته شـده؛ و هـر  بـه قتـل جاهلّیـت 

کـه بـا او پیمان دارد، وفـا نکند، نه او از من اسـت و نه من  مؤمنـش پـروا نـورزد و بـه عهـد کسـی 

از او!« )صحیـح مسـلم: 21/6 ]124/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 156/8؛ مسـند احمـد: 296/2 

صول: 39/2 ]47/2[(
ُ
]573/2[؛ تیسیر الوصول إلی جامع األ

کـرده[ دسـت  کمـی ]کـه بـا او بیعـت  کـه از اطاعـت حا نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر 

کار خـود[ حجتـی نداشـته  کـه ]بـرای  کنـد، در حالـی  شـوید، خـدای را در روز قیامـت دیـدار 
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کسـی را در عهده نداشـته باشـد، به مرگ جاهلّیت  که بیعت  که در حالی بمیرد  باشـد؛ و هر 

درگذشـته اسـت.« )صحیـح مسـلم: 22/6 ]126/4[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 156/8(

کـه از جماعـت امـت بـه انـدازۀ یـک وجـب بیـرون شـود،  نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر 

که به دعوت جاهلّیت  که بازگردد؛ و هر  رشـتۀ اسـالم را از سـِر خویش بیرون افکنده، مگر آن 

گـر روزه گـزار  ا از پشـته های دوزخ اسـت.« مـردی پرسـید: »ای رسـول خـدا! حّتـی   فراخواَنـد، 

گـر روزه گـزار و نمـاز خـوان باشـد. پـس ای  و نمازخـوان باشـد؟« پاسـخ فرمـود: »آری؛ حّتـی ا

بنـدگان خـدا! بـه همـان دعوتـی فراخوانیـد کـه خداوند شـما را بـا آن، مسـلمان و مؤمن نامیده 

کم: 117/1 ]204/1[( است!« )الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 157/8؛ المستدرک علی الّصحیحین حا

نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر کـه از جماعت امت بـه اندازۀ یک وجب جدا گردد، رشـتۀ 

گـردن خـود بیـرون افکنـده اسـت.« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 157/8؛ المسـتدرک  اسـالم را از 

کـم: 117/1 ]203/1( علـی الّصحیحیـن حا

نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هیـچ کـس نیسـت کـه از جماعـت بـه انـدازۀ یـک وجب جدا 

کـه بـه مـرگ جاهلّیـت مرده باشـد!« شـود و بمیـرد، مگـر آن 

کمـی ]کـه با او بیعـت کرده[ بیرون شـود  کـه از اطاعـت حا نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر 

گـردد و درگـذرد، بـه مـرگ جاهلّیـت درگذشـته اسـت.« )صحیـح البخـاری،  و از جماعـت جـدا 

بـاب السـمع و الطاعـة لإلمـام ]2612/6[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 157/8(

کمیـت االهـی در زمیـن اهانت کنـد و آن را خوار  کـه بـه حا نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر 

گرداَنـد.« )صحیـح ِترِمـذی: 69/9 ]435/4[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع  سـازد، خداونـد او را خـوار 

صـول: 39/2 ]47/2[(
ُ
األ

کـه بـه انـدازۀ یـک وجـب از  کـه ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر  یـه رسـیده  از طریـق خـود معاو

کـم: 118/1 ]205/1[( گـردد، بـه دوزخ درآیـد.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا جماعـت جـدا 
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کـه از جماعـت جـدا شـود و حکومـت را خـوار نمایـد، در  نیـز ایشـان فرمـوده اسـت: »هـر 

کـم:  کـه حّجتـی نـزد خداونـد نـدارد.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا کنـد  حالـی خـدا را دیـدار 

)]206/1[  119/1

کم شـما غالمی حبشـی با  گر حا نیز ایشـان فرموده اسـت: »بشـنوید و فرمان برید؛ حّتی ا
سـری همچون َمویز ]= کوچک و سـیاه[ باشـد!«1

یدنش بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه جماعـت پیوسـت  یـه در شـور کـه معاو یـد  گمـان دار آیـا 

کمیـت االهـی را کوچـک شـمرد و آن  کـه حا کـم بـود یـا تجاوزگـری بـود  و پایبنـد اطاعـت از حا

گرداْنـد و از اطاعـت بیـرون شـد و از جماعـت جـدا  گرفـت و حکومـت حـق را خـوار  را نادیـده 

گشت و رشتۀ اسالم را از سرش بیرون آورد؟

کـه ایـن مـرد سـرکردۀ سرکشـان   فرمایش هـای صریـح پیامبـر تنهـا بـر همیـن داللـت دارد 

کـه در زمـان بت پرسـتی اش نیز سـرکردۀ احزاب بـود؛ و آغاز و فرجام  و تجاوزگـران بـوده؛ چنـان 

بـه امیرالمؤمنیـن  ی، رسـول خـدا؟ص؟  ی چقـدر بـه یکدیگـر شـبیه اسـت! از همیـن رو کار و

و تجاوزپیشـه خواهـد  گـروه سـرکش  را  کـه عّمـار  نیـز خبـر داد  و  او بجنگـد  بـا  تـا  فرمـان داد 

گرچـه خـود  یـه قاتـالن عّمـار بودنـد،  کـه یـاران معاو کشـت؛ و هیـچ دو تنـی اختـالف ندارنـد 

کـه دسـت  یـه از ایـن نشـانه اثـر نپذیرفـت و کشـته شـدن عمـار و دیگـر صالحـان نیکـوکار  معاو

ی بـه خونشـان آلـوده شـد، او را از تجاوزگـری اش بازنداشـت. و

گـر بیعـت  یـه نمودنـد _ ا کـه فرومایـگان و سرکشـان شـام بـا معاو افـزون بـر ایـن، بـا بیعتـی 

یـه خلیفـۀ مرتبـۀ پسـین گشـت و اسـالم  تکروانـۀ آنـان در شـریعت بهایـی داشـته باشـد! _ معاو

کـه در هماننـد ایـن سـخن پیامبر بـزرگ؟ص؟ آمده  قتـل چنیـن خلیفـه ای را الزم شـمرده؛ چنـان 

اسـت: »هـرگاه بـا دو خلیفـه بیعـت شـد، خلیفـۀ پسـین را بکشـید!«

نیـز پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »در آینـدۀ نزدیـک خلفایـی خواهنـد بـود و فـراوان خواهنـد شـد.« 

1. صحیح البخاری ]2612/6[؛ صحیح مسلم )15/6 ]116/4[(. عبارت از آِن بخاری است.
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پرسـیدند: »مـا را بـه چـه کار فرمـان می دهـی؟« پاسـخ داد: »بـه بیعـت خـود با خلیفۀ نخسـت 

کنیـد و حـّق ایشـان را ادا نماییـد!« و خلفـای پـس از او، بـه ترتیـب، وفـا 

کنـد و دسـت اطاعـت بـه او دهـد  کـه بـا پیشـوایی بیعـت   همچنیـن ایشـان فرمـود: »هـر 

گردیگری  گـر توانـد بایـد ازاو فرمـان پذیـرد؛ پـس ا ی بخشـد، ا و خیرخواهـی از دل و جـان را بـه و

گردنش را بزنید!« به سـتیز با پیشـوای نخسـت برخاسـت، 

م1 ]نزد اهل سـنت[ آن روایِت وارد شـده از رسـول خدا؟ص؟ 
ّ
این حدیث های صحیح مسـل

یـه را _ گرچـه اهل سـّنت سـندش را ضعیف دانسـته اند _ صحیـح جلوه می دهد:  در بـارۀ معاو

یـه را بـر منبـر مـن دیدید، به قتلش رسـانید!«2 و این با روایـت پیامبر؟ص؟ که ُمناوی  »هـرگاه معاو

کـه بـر سـر  ئـق: ص145 ]114/2[( آورده، تقویـت می شـود: »هـر  )کنـوز الحقائـق فـی حدیـث خیـر الخال

خالفـت بـا علـی بسـتیزد، وی را بکشـید، هر که خواهد باشـد!«

کتـاب  یـه،  یارویـی دو لشـکر، یـاران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و فرومایـگان سـپاه معاو پـس از رو

کننـد،  کارزار  گـروه از مؤمنـان بـا هـم  گـر دو  خـدای تعالـی بـا ایـن سـخن، میانشـان داوری نمـود: »و ا

کنـد، با آن که سـتم و تجاوز می کند  گـر یکـی از آن دو بـر دیگـری سـتم و تجاوز  میانشـان آشـتی دهیـد. پـس ا

بجنگیـد تـا بـه فرمـان خـدای بازگردد�« ]حجرات/9[ پیشـوایان فقه، همچون شـافعی، به همین آیه 

بـرای نبـرد بـا سرکشـان ستم پیشـه اسـتدالل نموده انـد ]السـنن الکبرٰی تألیـف بیهقـی: 171/8[ و به 

گـروه سـرکش  یـه همـان   سـخن صریـح پیامبـر بـزرگ ]الجامـع ألحـکام القـرآن: 208/16[ یـاران معاو

و تجاوزپیشه بودند.

گر معاویه با علی ستمگرانه نمی جنگید  محّمد بن حسن شیبانی حنفی )د189( گوید: »ا

و به او سرکشی و تجاوز نمی کرد، به ]احکام[ جنگ با تجاوزپیشگان ره نمی یافتیم.« )الجواهر 

المضیئة فی طبقات الحنفّیه: 26/2(

کتاب: ص27 و 28 و 272� 1. بنگرید به: همین 

کتاب: ص142� 2. بنگرید به: همین 

)385(
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بــر وجــوب  آیــه  گفتــه اســت: »ایــن  القــرآن: 317/16 ]208/16[(  ُقْرُطبــی )الجامــع ألحــکام 

کــه تجــاوزش بــر امــام یــا یکــی از مســلمانان معلــوم باشــد،  گــروه ســتمگر تجاوزپیشــه  جنــگ بــا 

داللــت دارد.«

گفتـــه اســـت: »اصلی تریـــن دلیـــل و حّجـــت  ی، قاضـــی ابوبکـــر بـــن عربـــی1  گفتـــۀ و بـــه 

کننـــدگاِن ]بـــه خطـــا[ همیـــن آیـــه  بنیادیـــن در نبـــرد میـــان مســـلمانان و جنـــگ بـــا تأویـــل 

کـــرده و برجســـتگان دیـــن بـــدان پنـــاه جســـته اند. مقصـــود  کـــه صحابـــه بـــه آن تکیـــه  اســـت 

گـــروه ســـرکش و تجاوزپیشـــه خواهـــد  کـــه فرمـــود: ›عّمـــار را  پیامبـــر؟ص؟ نیـــز همیـــن بـــود، آن جـــا 

ــا: در حـــال جدایـــی از اّمـــت _  گـــروه _ یـ ــر بهتریـــن  ــز در بـــارۀ خـــوارج فرمـــود: ›بـ کشـــت.‹ و نیـ

ـــر اســـت؛ زیـــرا  گـــروه ... [ صحیح ت ـــر بهتریـــن  ـــه روایـــت نخســـت ]= ب شـــورش می نماینـــد.‹ البّت

ـــان را می کشـــد.‹  ـــه حقانیـــت، آن ـــروه ب گ همـــان حضـــرت؟ع؟ فرمـــوده اســـت: ›ســـزاوارتریِن دو 

کشـــت، علـــی بـــن ابی طالـــب و همراهانـــش بودنـــد. پـــس نـــزد دانشـــوران  کـــه آنـــان را  کســـی  و 

کـــه علـــی؟ضر؟ امـــام بـــود و  گشـــته و بـــا دلیـــل دیـــن، ثابـــت شـــده  م 
ّ
مســـلمان ایـــن بـــاور مســـل

کـــه بـــه حـــق  ی تجاوزگـــر اســـت و جنـــگ بـــا او وجـــوب دارد تـــا هنگامـــی  هـــر شـــورنده ای بـــر و

گـــردن نهـــد.« بازگـــردد و بـــه صلـــح 

کـه علی آن گاه که به خالفت رسـید، بر حق  یلعـی )نصـب الّرایـه: 69/4( گویـد: »امـا ایـن  ز

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه خواهد  بـود، بـه دلیـل ایـن گفتـۀ پیامبـر؟ص؟ بـه عّمـار اسـت: ›تو را 

کشـتند. امـام  یـه او را  کـه عّمـار بـا علـی همـراه بـود و یـاران معاو کشـت.‹ و اختـالف نیسـت 

صـول االعتقـاد( گفتـه اسـت: ›علـی؟ضر؟ امامـی 
ُ
الحرمیـن ]جوینـی[ )اإلرشـاد إلـی قواطـع األدلـة فـی أ

ی تجاوزگـر و ستم پیشـه بودنـد. گمـان نیکـو  کـه بـه حـق والیـت داشـت و سـتیزندگان بـا و بـود 

رفتنـد  خطـا  بـه  چنـد  هـر  داشـته،  خیـر  قصـد  بگوییـم  کـه  دارد  اقتضـا  آنـان  حـّق   در 

کـه علی در نبرد با سـپاه جمـل، طلحه  و بـدان دسـت نیافتنـد. همـگان بـر ایـن اجمـاع دارنـد 

1. بنگرید به: العواصم من القواصم: ص170-168�
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یه و سـپاهش، راه درسـت را پیمود؛  و زبیر و عایشـه و همراهانشـان، و نیز لشـکر صّفین، معاو

کرد.‹1« و بعدًا نیز عایشه اظهار پشیمانی 

آیـه  ایـن  از  امـت  یگردانـی  رو چـون  ی گردانـی ای  رو »هیـچ  گفـت:  حقیقـت  بـه  عایشـه 

کننـد�‹ ]حجـرات/9[2« خـود اّم المؤمنیـن نخسـتین  کارزار  گـروه از مؤمنـان بـا هـم  گـر دو  ندیـدم: ›و ا

ید  ی گرداْنـد و حکمـش را پایمـال و تبـاه نمود و بـا آن مخالفت ورز کـه از ایـن آیـه رو کسـی بـود 

و از درون خانـه اش بیـرون شـد و پرده نشـینی را وانهـاد و همچـون دوران جاهلّیـت نخسـت 

گشـت و  خـود را نمایـان سـاخت و بـا امـام زمـان خویـش جنگیـد و شـاید سـرانجام پشـیمان 

گاه ... . کـه روبنـدش خیـس شـد؛ و آن  گریسـت  چنـدان 

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نبـرد بـا شـامیان را واجـب می شـمرد  بـه همیـن دلیـل بـود 

کـه یـا بـا اینـان بجنگـم و یـا به آن چـه بر محّمد؟ص؟ نازل گشـته،  و می گفـت: »چـاره ای نیافتـم 

ید و یـا باید با  کافـر شـوم.« و در عبـارت دیگـر: »یـا بایـد بـه آن چـه بـر محّمد نازل شـده، کفـر ورز

کتـاب الّصفیـن: ص542 ]ص474[؛ المسـتدرک علـی  اینـان جنگیـد!« )نهـج البالغـه: 94/1 ]ص84[؛ 
الّصحیحین: 115/3 ]124/3[؛ الشـفا بتعریف حقوق المصطفٰی تألیف قاضی عیاض؛ شـرح نهج البالغه 

تألیف ابن ابی الحدید: 183/1 ]208/2[؛ البحر الزّخار: 415/6(

کرده انـد!  کتـاب، آن سـخن را دسـتکاری  کـه در چـاپ ایـن  گونـه از اإلرشـاد حکایـت نمـوده؛ اّمـا می بینیـد  یلعـی ایـن  1. ز
بنگریـد بـه: اإلرشـاد: ص433 ]ص365[�

گــروه  ]ُمناوی درفیــض القدیرشــرح الجامــع الّصغیــر: 365/6-366 دریادداشــت خــود بــر ایــن حدیث:»آه برعّمارکــه  
کــه  ــه  ی کــه ســپاه معاو گفتــه اســت: »ایــن حدیــث صراحــت دارد  ســتمگر و تجاوزپیشــه او را می کشــد«، دقیقــا چنیــن 
ــود؛ و ایــن در زمــرۀ خبرهــای غیبــی اســت ... .  ــا علــی ب ــد و حــق ب ــر بودن کشــتند، تجاوزگ ــار را در ماجــرای صّفیــن  عّم
یــه نمی توانســت انــکارش نمایــد،  کــه معاو ایــن حدیــث از اســتوارترین و صحیح تریــن روایت هــا اســت و از آن جــا 
گــر چنیــن اســت، حمــزه را رســول  کــه او را بــه جنــگ آورد و علــی؟ع؟ پاســخش داد: ›ا کشــت  گفت:›کســی عّمــار را 
گفتــه اســت: ›همــۀ فقیهــان حجــاز و عــراق  کــه او را بــه جنــگ آورد!‹ امــام جرجانــی )کتــاب اإلمامــه(  کشــت  خــدا؟ص؟ 
ــان  ــر آن مــان و غی

ّ
ــز عمــوم متکل ــه مالــک و شــافعی و ابوحنیفــه و اوزاعــی، و نی ــث و رأی، از جمل از هــر دو مکتــِب حدی

ــا ســپاه صّفیــن و جمــل، راه صــواب پیمــود و قاتالنــش تجاوزگــر و ستم پیشــه  کــه علــی در نبــرد ب ــر آننــد  از مســلمانان ب
بودنــد.‹«)غ.([

کم: 156/2 ]168/2[� 2. بنگرید به: الّسنن الکبری تألیف بیهقی: 172/8؛ المستدرک علی الّصحیحین حا

276/10
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ْنصاری و عّمار بن 
َ
رسـول خدا؟ص؟ به بزرگان صحابه همچون امیرالمؤمنین و ابواّیوب أ

گشـتگان بجنگنـد.  یاسـر فرمـان مـی داد تـا بـا پیمان شـکنان و ستم پیشـگان و از دیـن بیـرون 

گذشـت. پیشـینیان اتفاق نظر داشـته اند  کتاب )192/3- 195(  احادیث این موضوع در همین 

یه اسـت. کـه مقصـود از ستم پیشـگان همان اصحاب معاو

ی واجب بود، نبرد  یه که کشـتنش و سـتیز بـا و کـدام حّجِت هرچند باطل، معاو پـس بـا 

کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش؟ص؟ در  کـه  بـا علـی امیرالمؤمنیـن را روا می دانسـت، حـال آن 

ی می نمودند؟ در  کتاب و سـّنت پیرو که از  کسـانی بود  ی از  گر و ی قرار داشـت؛ البّته ا برابر و

کشـمکش  گر دربارۀ چیزی سـتیزه و  قرآن حکیم، این سـخنان خدای سـبحان آمده اسـت: »پس ا

گـر بـه خـدا و روز بازپسـین ایمـان داریـد�« ]نسـاء/59[»و  گذاریـد، ا کردیـد، ]حکـم[ آن را بـه خـدا و پیامبـر وا

کـه بدانچـه خـدا  کافـران�« ]مائـده/44[ »و هـر  کـه بدانچـه خـدا فروفرسـتاده ُحکـم نکنـد، پـس ایناننـد  هـر 

کـه بدانچه خدا فرو فرسـتاده ُحکم  فروفرسـتاده ُحکـم نکنـد، پـس ایناننـد سـتمکاران�« ]مائـده/45[ »و هر 

نکنـد پـس آنانند بـدکاران نافرمـان�« ]مائده/47[

پـس قبـل از مراجعـه بـه آیـات محکـم قرآن و مـوارد صریح و اختالف زدا در سـّنت مبارک، 

گرفت. از این روی، موالمان  کار  نمی توان جنگ را نخستین پایان دهندۀ ستیز میان اّمت به 

امیرالمؤمنیـن بـا نامه هـا و سـخنان خویـش از همـان آغـاز بـر ایشـان حّجـت را تمـام می نمـود تـا 

کـه خـود وی ِعـْدل آن بـود؛ و لشـکر  کننـد؛ همـان قـرآن  کریـم عرضـه  ایـن اختـالف را بـه قـرآن 

کتـاب خداونـد؟زع؟ و سـّنت پیامبـرش  کـه شـما را بـه  یـه را چنیـن خطـاب می نمـود: »هـال  معاو

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 4/6 ]8/5[( فرامی خوانـم.« )تار

کـه شـما را  ی آمـده اسـت: »هـال  یـه و قریشـیان پیرامـون و در نامـه ای از ایشـان بـه معاو

کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش و حفـظ خون هـای ایـن اّمـت دعـوت می کنـم.« )شـرح نهـج  بـه 

)]210/3[  19/1 البالغـه: 

کـه ناچـار شـدند قـرآن را سـپر خویـش  ی بهـا ندادنـد، مگـر پـس از آن  277/10اّمـا آنـان بـه سـخن و
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کـرده  یـه، همیـن را پیش بینـی  سـازند؛ و امـام پیـش از ماجـرای صّفیـن، در نامـۀ خـود بـه معاو

کـه از بارهـا نالـه می زننـد،  کـه از سـختی جنـگ، همچـون شـتران  بـود: »گویـا فـردا را می بینـم 

کـه آن را بـا زبان هاتـان بـزرگ  شـیون برمـی داری و مـن و یارانـم را بـه قـرآن فرامی خوانـی؛ قرآنـی 

می شـمرید و بـا دل هاتـان انـکار می کنید.« )شـرح نهـج البالغه تألیـف ابن ابی الحدیـد:411/3؛ 50/4 

]83/15؛ 134/16[(

کـه سـپاه تـو از بی تابـی  یـه آمـده اسـت: »گویـا می بینـم  در نامـۀ دیگـری از ایشـان بـه معاو

کتـاب خـدا  در برابـر ضربه هـای پیاپـی و مـرگ حتمـی و فروافتادن هـای از پـی هـم، مـرا بـه 

)نهـج  بیعـت اسـت.«  از  یگـردان  رو بیعت کننـدۀ  یـا  انکارگـر  کافـِر  کـه  آن  فرامی خوانـد؛ حـال 

]ص371[(  12/2 البالغـه: 

آزمون در عمل نیز  راستی آن خبر را اثبات نمود و ایشان از سِر نیرنگ و فریب، قرآن را سپر 

که همان روز موالمان امیرالمؤمنین  کردند؛ و چنان بودند  که آن را بر نیزه  سـاختند، همان روز 

گفـت: »ای بنـدگان خـدا! مـن سـزاوارترین کـس بـرای پذیـرش فراخـوان کتـاب خدا هسـتم؛ اّما 

یـه و عمـرو بـن عـاص و ابن ابی معیـط و حبیـب بـن مسـلمه و ابن ابی سـرح نـه دیـن دارنـد  معاو

و نـه اهـل قـرآن هسـتند. مـن بیـش از شـما آنـان را می شناسـم. در کودکـی و بزرگسـالی بـا ایشـان 

همنشـین بـوده ام. هـم بدتریـن کـودکان بودنـد و هـم بدتریـن مردان. این سـخنی اسـت حق که 

مقصودی باطل از آن خواسـته شـده اسـت. به خدا سـوگند! همانا ایشـان آن را نه بدان سـبب 

کـه می شناسـندش و بـدان عمـل می کننـد، بلکـه برای نیرنگ و سسـت کردِن ]شـما[ و فریب، 
برافراشته اند.«1

پیامبــر بزرگــوار؟ص؟ از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرد تــا مســلمانان را از افتــادن بــه ورطــۀ ایــن 

کــور بــه طــور خــاص پرهیــز دهــد و جایــگاه امیرالمؤمنیــن را بــه آنــان بشناســاَند و ایشــان  آشــوب 

یــدن  کین تــوزی  ورز کــردن و  ی، همچــون جنگیــدن و دشــنام دادن و لعــن  گونــه آزار و  را از هــر 

کند. کفایت  که جویای حق را  د: ص211-223[ آوردیم، بنگرید 
ّ
1. به سخنان امام؟ع؟ که پیش تر ]در همین مجل
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ی اش  ی و دنباله رو و فرونشســتن از یاری اش، بیزار ســازد ]و بازشــان دارد[ و به دوســتی و پیرو

والیــت  بــا  را  ی  اطاعــت و و  والیــت  کــه خداونــد  آن  از  پــس  برانگیزانــد،  او  بــا   و همراهــی 

و اطاعــت خــود و پیامبــر همــراه فرمــود: »همانــا دوســت و سرپرســت شــما خداســت و پیامبــرش و 

کــه در رکوعنــد�«  ــی  ــا می دارنــد و زکات می دهنــد در حال ــر پ کــه نمــاز را ب کــه ایمــان آورد ه   انــد، آنــان  کســانی 

کــه ایمــان آورده ایــد، خــدای را فرمــان بریــد و پیامبــر و اولــو األمــر خــود را  کســانی  ]مائــده/55[1 و نیــز: »ای 

کنید�« ]نساء/59[2 پیروی 

گناهـان را مرتکـب شـد و از  یـه نگشـت و او همـۀ ایـن  اّمـا قـرآن و سـّنت مایـۀ اقنـاع معاو

گشـت: »و اما از حق  گزید؛ پس، از ستم پیشـگان و سـرکردۀ آنان  همۀ آن احکام واجب دوری 

یـه را ایـن سـخنان قانـع نکرد: خ را هیمـه باشـند.« ]جـن/15[ آری؛ معاو برگشـتگان، پـس دوز

 ]1.[ سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »جایـگاه علـی نزد مـن، همچون جایگاه هارون اسـت نزد 

که پس از من پیامبری نیست.« موسی، با این تفاوت 

کـه مـن مـوالی او هسـتم، علـی مـوالی او اسـت. بارخدایا!  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

ی دشـمنی ورزد، دشـمنی ورز؛ هـر که  کـه بـا و کـه او را دوسـت بـدارد، دوسـت بـدار و بـا هـر  هـر 

کـه یـاری اش را فروگـذارد، از یـاری فروگـذار!« او را یـاری کنـد، یـاری نمـا و هـر 

کـه از مـن  کـه از مـن فرمـان َبـرد، از خـدا فرمـان بـرده؛ و هـر  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

سرکشـی کنـد، از خـدا سرکشـی کـرده اسـت. هـر که از علـی فرمان َبرد، از من فرمـان برده؛ و هر 

کـرده اسـت.« کـه از علـی سرکشـی کنـد، از مـن سرکشـی 

گرانبها می گذارم: کتاب خدا و عترتم  سخن رسول خدا؟ص؟ : »میانتان دو چیز نفیس و 

کنار حوض  که نزد من  گاه  که خاندان من هستند. همانا این دو هرگز از هم جدا نشوند تا آن 

که چگونه با آن دو پس از من رفتار می کنید!« کنید  درآیند. پس حّق مرا مراعات 

کتاب )52/2 و 58؛ 155/3-162( به تفصیل آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

2. بنگرید به: صحیح البخاری ]1674/4[؛ کتاب األحکام ]2611/6[؛ صحیح مسلم: 13/6 ]114/4[�
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کنـد و ماننـد  کـه خواهـد ماننـد زندگانـی مـن زندگـی  ]5.[ سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

گزینـد، بایـد  کـه پـروردگارم وعـده فرمـوده، سـکونت  مـرگ مـن بمیـرد و در بهشـت جاودانـی 

ی هرگز شـما را از راه هدایت  علـی بـن ابی طالـب را بـه دوسـتی و سرپرسـتی گیـرد؛ که همانـا و

گمراهی نیفکَند.« بیرون نسازد و در 

گاه نمود  سخن رسول خدا؟ص؟ : »همانا پروردگار جهانیان در بارۀ علی بن ابی طالب مرا آ

و فرمود: ›وی پرچم هدایت و نشانۀ راه ایمان و امام دوستان من و نور همۀ فرمانبرانم است.‹«

سخن رسول خدا؟ص؟ : »عنواِن نامۀ ]َاعمال[ مؤمن، دوستِی علی بن ابی طالب است.«

که به علی و فاطمه و حسـن و حسـین نگریسـت: »من  سـخن رسـول خدا؟ص؟ هنگامی 

کـه بـا شـما در جنـگ باشـد، در جنگـم؛ و با هر که با شـما در صلح باشـد، در صلحم.« بـا هـر 

یـم؛ و او پـس از مـن بـر هـر مؤمـن  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »علـی از مـن اسـت و مـن از او

والیـت دارد.«

]10.[ سخن رسول خدا؟ص؟ : »تو پس از من جانشینم در سرپرستی هر مؤمن هستی.«

سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در حدیثـی: »علـی امیـر مؤمنـان؛ پیشـوای تقواپیشـگان؛ و راهبـر 

یان درخشـان در حرکـت بـه سـوی بهشـت های پـروردگار جهانیان اسـت که هر کس  سـپیدرو

گـر بنـده ای میـان  کام شـود. ا کنـد، نـا کـه تکذیبـش  گـردد و هـر  تصدیقـش نمایـد، رسـتگار 

کـه همچـون مشـِک پوسـیده شـود، اّمـا  گاه  رکـن و مقـام هـزاران سـال بـه عبـادت پـردازد تـا آن 

ی را ]بـه رو[ بـر سـوراخ بینـی اش در  بـا دشـمنی بـه خانـدان محّمـد نـزد خـدا درآیـد، خداونـد و

آتـش دوزخ فروانـدازد.«

سـخن رسـول خدا؟ص؟ خطـاب بـه علـی: »تـو را کسـی جـز مؤمن دوسـت نمی دارد و کسـی 

جز منافق دشـمن نمـی دارد.«

کـه من و  گرفتـه بـود: »هر  کـه دسـت حسـن و حسـین را  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی 
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ایـن دو و پـدر و مادرشـان را دوسـت بـدارد، هم رتبـۀ من و همراهـم در روز قیامت خواهد بود.«

سخن رسول خدا؟ص؟ : »علی برای من، همچون سر است برای بدنم.«

 ]15.[ سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »سـوگند بـه آن کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! هیـچ کـس 

ی را در آتش درون سازد.« که خداوند و با ما اهل بیت دشمنی نمی ورزد، مگر این 

که تو را دوسـت بدارد و هر چه  کسـی  سـخن رسـول خدا؟ص؟ : »ای علی! خوشـا به حال 

کـه تـو را دشـمن بـدارد و آن چـه را در بـارۀ تـو  کنـد؛ و وای بـر آن  را در بـارۀ تـو می گویـم، تصدیـق 

می گویـم، تکذیـب نماید.«

سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر کـه مـرا دوسـت دارد، باید علی را دوسـت بـدارد؛ و هر که با 

کـه بـا مـن دشـمنی ورزد، بـا خداونـد؟زع؟  یـده؛ و هـر  علـی دشـمنی ورزد، بـا مـن دشـمنی ورز

که با خدا دشمنی نماید، خداوند او را در آتش درون سازد.« دشمنی نموده؛ و هر 

کــه او ]گویــی[ درآمیختــۀ بــا ذات  ســخن رســول خــدا؟ص؟ : »علــی را دشــنام ندهیــد؛ 

ــت.« ــدا اس خ

کـه یـاری اش  ُکشـندۀ بـدکاران اسـت. هـر  ی امیـر نیـکان و  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »و

گـذارد، خداونـد یـاری او را فرونهـد.« کـه یـاری اش را وا کنـد، خداونـد یـاری اش نمایـد و هـر 

که علی را بیازارد، مرا آزرده است.« ]20.[ سخن رسول خدا؟ص؟ : »هر 

کــه  کــه علــی را دوســت بــدارد، مــرا دوســت داشــته؛ و هــر  ســخن رســول خــدا؟ص؟ : »هــر 

علــی را دشــمن بــدارد، مــرا دشــمن داشــته اســت.«

ــرور  ــت: او س ــده اس ــی ش ــن وح ــه م ــز ب ــه چی ــی س ــارۀ عل ــدا؟ص؟ : »در ب ــول خ ــخن رس س

یان درخشــان اســت.« مســلمانان، پیشــوای تقواپیشــگان، و راهبــر ســپیدرو

کـه مـرا  کـه علـی را دشـنام دهـد، مـرا دشـنام داده؛ و هـر  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

279/10

)391(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 430

کـه خـدا را دشـنام دهـد، خداونـد او را ]بـه رو[  دشـنام دهـد، خداونـد؟زع؟ را دشـنام داده؛ و هـر 

بـر سـوراخ بینـی اش در آتـش فروانـدازد.«

کنـد و سـپس بـا  گـر بنـده ای 7000 سـال خـدای را عبـادت  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »ا

دشـمنی بـه علـی بـن ابی طالـب و انکار حق او و شکسـتن پیمان والیتش نـزد خداوند درآید، 

کامـش نمایـد و بینـی اش را بُبـَرد و خـوارش سـازد.« خـدا او را تیره بخـت سـازد و از خیـر نا

ی سرشــت مــن؛ و خونــش  ]25.[ ســخن رســول خدا؟ص؟ در بــارۀ علــی؟ع؟ : »سرشــت و

گــر یکــی از بنــدگان خداونــد؟زع؟ 1000 ســال  گنجینــۀ دانــش مــن اســت. ا خــون مــن اســت. او 

 میــان رکــن و مقــام بــه عبــادت خــدا پــردازد و ســپس بــا دشــمنی بــه علــی بــن ابی طالــب 

و خاندانــم بــه دیــدار خداونــد؟زع؟ آیــد، خداونــد او را روز قیامــت ]بــه رو[ بــر ســوراخ بینــی اش 

ــد.« ــش دوزخ فروافکَن در آت

روزه  مـن چنـدان  اّمـت  گـر  ا »ای علـی!  بـه علـی؟ع؟ :  رسـول خدا؟ص؟ خطـاب  سـخن 

گردنـد و  یـک[  کـه هماننـد ِزه ]بار گزارنـد  کمـان شـوند و آن انـدازه نمـاز  کـه همچـون  گیرنـد 

بـا تـو دشـمنی ورزنـد، خداونـد آنـان را بـه رو در آتـش فروانـدازد.« سـپس 

کـه علی برایـش جواز  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هیـچ کـس از صـراط نمی گـذرد، مگـر آن 

عبور بنویسـد.«

کـه براءت نامـه ای بـا  کـس از صـراط نمی گـذرد، مگـر آن  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هیـچ 

ی باشـد. علـی از جایـی بلنـد بـر بهشـت ِاشـراف دارد و  والیـت علـی و اهـل بیتـش همـراه و

دوستارانش را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ درون می سازد.«

سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »امان نامـه از آتـش، معرفـت خانـدان محّمـد اسـت؛ و دوسـتی 

با ایشان، وسیلۀ عبور از صراط؛ و والیت آنان، مایۀ ایمنی از عذاب.«

کـه ذوالقرنیـن ایـن  ]30.[ سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »ای مـردم! شـما را سـفارش می کنـم 
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کـه او را جـز مؤمن دوسـت  یـد؛  اّمـت، بـرادرم و پسـرعمویم علـی بـن ابی طالـب، را دوسـت بدار

نمـی دارد و جـز منافـق دشـمن نمی شـمارد.«

بــا علــی  کــه  آمــد  گروهــی خواهنــد  مــن  از  پــس  »بــه زودی  ســخن رســول خــدا؟ص؟ : 

کــه نتوانــد بــا دســتش  بــا ایشــان  می جنگنــد. پــاداش جهــاد بــا ایشــان بــا خــدا اســت؛ پــس هــر 

کنــد، بایــد بــا قلبــش  کــس نتوانــد بــا زبانــش چنیــن  کنــد؛ و هــر  بجنگــد، بایــد بــا زبانــش چنیــن 

جهــاد نمایــد؛ و آن ســوی ایــن چیــزی نیســت.«

سـخن رسـول خدا؟ص؟ خطـاب بـه علـی: »روز قیامـت، تـو و شـیعیانت خواهیـد آمـد در 

کـه از خـدا خشـنودید و خـدا نیـز از شـما خشـنود اسـت؛ و دشـمنانت خشـمگین و  بـا  حالـی 

که  کیسـت؟« فرمود: »هر  سـری باال از فشـار غل و زنجیر1 درآیند.« علی پرسـید: »دشـمن من 

از تـو بیـزاری جویـد و تـو را لعـن نماید.«

سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »َمَثـل خانـدان مـن در میـان شـما همچـون کشـتی نـوح اسـت؛ 

گـردد.« کـه از آن بازماَنـد، غـرق  کـه بـر آن سـوار شـود، نجـات یابـد و هـر  هـر 

ید؛ که هر کس با دوسـتِی  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »همـواره مـا اهـل بیت را دوسـت بدار

مـا بـه دیـدار خداونـد؟زع؟ رود، بـه شـفاعت مـا درون بهشـت گـردد. به آن که جانم در دسـت او 

اسـت، سـوگند! هیچ بنده ای را عملش سـود نبخشـد، مگر با معرفت حّق ما!«

گــر مــردی میــان رکــن و مقــام بــر پــای خــود ایســتد   ]35.[ ســخن رســول خــدا؟ص؟ : »ا

و بــه نمــاز و روزه پــردازد و ســپس بــا دشــمنی بــه اهــل بیــت محّمــد، بــه دیــدار خــدا رود، درون 

گــردد.« دوزخ 

سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »همانـا خداونـد پـاداش مـن بر عهدۀ شـما را دوسـتِی اهـل بیتم 

کـه فـردا در بـارۀ آن از شـما سـؤال خواهـم نمود.« قـرار داده 

گردنی در زنجیر و سری به باال از فشار زنجیر، ترسیم می نماید.)م.( 1. برگرفته از: یس/8 که خوارِی کافران را با 
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ید؛ که بازخواست می شوند.‹ ]صاّفات/37[  سخن رسول خدا؟ص؟ : »]آیۀ ›آنان را نگاه دار

ید تا در بارۀ والیت علی از ایشان سؤال شود.« بدین معنا است:[ آنان را نگاه دار

کـه شـاخه هایش در  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »مـن و خاندانـم درختـی بهشـتی هسـتیم 

کـه بـه مـا بیاویـزد، بـه سـوی بهشـت پـروردگارش راهـی یابـد.« دنیـا اسـت؛ پـس هـر 

کـه خیمـه ای زده و علی و فاطمه و حسـن و حسـین را  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی 

کـه بـا اهـل ایـن خیمـه درصلـح  در آن جـای داده بـود: »ای جماعـت مسـلمانان! مـن بـا هـر 

کـه بـا ایشـان بجنگـد، در جنگـم؛ و دوسـتاِر دوسـتان آنـان هسـتم.  باشـد، درصلحـم؛ و بـا هـر 

کزاد، کسـی با  کـزاد، کسـی ایشـان را دوسـت نمـی دارد؛ و جـز تیره بخت ناپا جـز خوش بخـت پا

ایشان دشمنی نمی ورزد.«

گاه خداونـد نخسـتینیان و پسـینیان را در روز قیامـت  40. سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

ی[ جهّنـم را برقـرار سـازد، هیـچ کـس از آن عبـور نکنـد ]و بـه  گـرد آوَرد و صـراِط عبـور از پـِل ]رو
بهشـت نرسـد[، مگـر براءت نامـۀ والیـت علـی بـن ابی طالـب همراهـش باشـد.«1

یـای گسـتردۀ آن چـه در بـارۀ  ایـن اسـت موالمـان امیرالمؤمنیـن و این هـا اندکـی بـود از در

کـه بـا پیامبـر رحمـت  کـدام صحابـی عـادل اسـت  دوسـتی و دشـمنی اش آمـده اسـت. پـس 

یافتـه و مـوالی مـا؟ع؟ را دیـده و انطبـاق  ی در گوهریـن را از و هـم روزگار بـوده و ایـن سـخنان 

گرفتـه و راهـی جـز راه او برگزیـده و  کنـاره   ی  ی را نگریسـته؛ و سـپس از و کامـل آن سـخنان بـا و

در پـی آسـیب و شـر رسـاندن بـه او بـوده و در انتظـار بـود تـا گرفتـار بـال و سـختی شـود و بـا همۀ 

کینـه و دشـمنی اش سـاخته اسـت؟ شـاید هیـچ  گفتـه و آمـاج تیرهـای  زبـان و دلـش از او بـد 

مسـلمانی را چنیـن نیابیـد، مگـر کسـی که تعّصـب ورزی، او را از هدایت غافل و دور سـاخته 

کتـاب بنگریـد: 603/1-607 و 659 و 672 و 673 و 675؛  دهـا از همیـن 
ّ
1. مأخذهـای ایـن حدیث هـا را در ایـن مجل

97/2-100 و 420-425 و 434 و 437 و 440 و 457 و 458؛ 36/3 و 38-41 و 43 و 44 و 99 و 100 و 116-120 و 
164-181 و 251-255 و 257-266 و 269-277 و 280-285 و 410؛ 575/5؛ 443/6 و 466؛ 237/7-239؛ 

236/8 و 274؛ 364/9؛ 69/10 و 71 و 302؛ 13/11 و 160�
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و بـه پرتـگاه ژرف هـوا و هـوس درافکنـده؛ و شـاید چنیـن مـرد بینوایـی را جـز فرزنـد ابوسـفیان 

نیابید که پس از انکار قلبی قرآن و سـّنت، با تمسـخر و اسـتهزای زبانی، چون رفتار سرکشـان 

کـه چـون سـعد بـن  یارویـی بـا آن دو پرداخـت. می بینیـد  روزگار و طاغوت هـای اّمـت، بـه رو

از رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ  یافتـه، حدیث هـای شـنیده  تـِن بشـارت  از ده  ابی وّقـاص، یکـی 

ی بـادی درکرد؛  یـه روایـت نمـود و برخاسـت تـا برود، او به اسـتهزا برای و علـی؟ع؟ را بـرای معاو

گذشت! د )ص258( 
ّ
که خبرش در همین مجل چنان 

گشته ]از سوی رسول خدا[، برایش  که ابوذر غفاری، آن راستگوی تصدیق  نیز هنگامی 

یـه در آتـش اسـت.«1 با خنده ]و اسـتهزا[ با  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را یـاد کـرد: »نشـیمنگاه معاو

وی روبـه رو گشـت و فرمـان داد تـا به زندانش افکندند.

یـد  در را  یـه  معاو آِن  از  شـراِب  َمشـک های  ْنصـاری 
َ
أ سـهل  بـن  عبدالّرحمـان  چـون  و 

یـد؛ او پیرمـردی اسـت کـه عقلش پریـده!«2 و بدین  گذار و خبـرش بـه او رسـید، گفـت: »او را وا

کاش  گرفـت.  اسـتهزا  بـه  را  ک بـار  هال بـزرگ  گنـاه  آن  بـه  عبدالّرحمـان  اعتـراض  سـان، 

که  کسـی  گرفت! آیا آن صحابی عادل را یا  که چه چیز را به اسـتهزا و مسـخرگی  می فهمیدم 

کـه  کـرده و یـا شـریعتی  ی اسـتناد  عبدالرحمـان در حکمـش بـه تحریـم شـراب بـه دسـتور و

حکـم را آورده اسـت؟ البّتـه همـۀ ایـن احتمال هـا بـه زادۀ آن هنـد جگرخـوار نزدیـک اسـت. 

گردن ننهاده است! ی این حکم قطعی خداوند را  شاید نیز و

کـه ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب بـه عّمـار را از عمـرو بـن عـاص  نیـز هنگامـی 

گفـت: »همانـا پیرمـردی  کشـت.« بـه عمـرو  گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه خواهـد  شـنید: »تـو را 

کـه همیشـه حدیـث می خوانـی، در حالـی که ]بر اثـر فرتوتی[ در بول خـود غوطه وری!  احمقـی 

کـه او را آوردنـد  کشـتند  ی را علـی و یارانـش  کـه و کشـتیم؟ جـز ایـن نیسـت   مگـر مـا عّمـار را 

کتاب )429/8( بنگرید. 1. به همین 

کتاب )ص181( گذشت. 2. بنگرید به آنچه در همین 
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کـردی! آیا باید  و در میـان نیزه هـای مـا افکندنـد.« و نیـز بـه او گفـت: »شـامیان را بـه مـن بددل 
هـر چـه را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده ای، بگویی؟«1

کــه می پنــدارد  رســیده  بــه درجــه ای  در ســفاهت  یــه  معاو یــا  اســت  اســتهزا  ایــن  آیــا 

امیرالمؤمنیــن قاتــل عّمــار بــود؟ آن گاه، در بــارۀ سّیدالّشــهدا حمــزه و نیــز جعفــر طّیــار چــه 

کــه آن دو را میــان نیزه هــا   می گویــد؟2 آیــا رســول خــدا؟ص؟ قاتــل حمــزه و جعفــر بــود، روزی 

کــه بگویــد:  و شمشــیرهای مشــرکان افکْنــد؟ از عنــاد و لجبــازی ایــن ســرکش بعیــد نیســت 

کشــید و بــا ایــن  ی خرانــی رمیــده یافــت و بــه لــگام  کشــت.« شــاید نیــز و »رســول خــدا آن دو را 

کارهــا  گرفــت! پــس از بررســی   ســخن آرایی و حق پوشــی، زمــام راهبری شــان را بــه دســت 

یه، همۀ این ها عقل پذیر و غیربعید است. و رفتارهای معاو

کـــردی«؟ آیـــا  وانگهـــی مقصـــودش از ایـــن ســـخن چیســـت: »شـــامیان را بـــه مـــن بـــددل 

کنـــد یـــا بـــر جلوه گاه هایـــش  می خواهـــد از انتشـــار و رواج یافتـــن ســـّنت شـــریف جلوگیـــری 

 پـــرده پوشـــد و یـــا از مفهـــوم آن، بـــه ســـبب ناســـازگاری بـــا نقشـــه اش، ســـر باززنـــد؟ هیـــچ یـــک 

کـــه خداونـــد بـــر دلـــش ُمهـــر نهـــاده و سرســـخت تریِن دشـــمنان اســـت،  کســـی  از این هـــا از 

بعیـــد نیســـت.

کـه قـرآن کریـم نیز از  کـه ُعبـادة بـن صامـت حدیـث حرمـت ربـا را بـا او گفـت3  نیـز آن گاه 

کـرده، بـه او گفـت: »از ایـن حدیث لب فروبند و آن را یاد مکن!« ُعباده گفت: »روایت  آن یـاد 

ی از رسـول  کـه حدیـث و گاه  ک مالیـده شـود!« و آن  یـه بـه خـا گـر بینـی معاو می کنـم، حّتـی ا

گفـت: »ایـن فـرد سـخنان درخـور اعتنـا نمی گویـد!« یعنـی سـخن رسـول  خـدا؟ص؟ را شـنید، 

کردن، نمی دانست! خدا؟ص؟ را درخور اعتنا و شنیدن و تکیه 

کتاب )329/1( آوردیم. 1. تفصیل این سخن را در همین 

یـخ الخمیـس )277/2(  کـه در تار کـه خـود امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه سـخن او داد؛ چنـان  2. ایـن همـان پاسـخی اسـت 
آمده اسـت.

د )ص185( گذشت.
ّ
3. خبرش در همین مجل

282/10
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یـه بـه او  ْنصـاری1 دیـدارش نمـود و معاو
َ
کـه بـه مدینـه درآمـد، ابوقتـادۀ أ گاه  همچنیـن آن 

گفـت: »ای ابو َقتـاده! همـۀ مـردم، جـز شـما جماعـت انصـار، به اسـتقبال من آمدنـد. چه چیز 

یـه پرسـید: »پـس شـتران  کار بازداشـت؟« پاسـخ داد: »َمرکـب نداشـتیم.« معاو شـما را از ایـن 

آبکـش چـه شـدند؟« ابو َقتـاده پاسـخ داد: »روز بـدر بـه خاطـر سختکوشـی در جسـت و جـوی 

گفـت: »رسـول  گفـت: »آری؛ ای ابو َقتـاده!« سـپس ابو َقتـاده  یـه  کردیـم!« معاو تـو، آن هـا را پـی 

ی، شـاهد خودخواهـی و ویژه خـواری  کـه در آینـدۀ نزدیـک پـس از و خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمـود 

کـه در آن حـال چه کنید؟« گفت: »مـا را به صبر  یـه گفـت: »فرمانتـان داد  خواهیـم بـود.« معاو

ید!« هنگامی که  ی رو یـه گفـت: »پـس صبـر کنیـد تا هنگامی که به دیـدار و فرمـان داد.« معاو

گفت: گوش عبدالّرحمان بن حّسـان رسـید،  یه به  این سـخن معاو
ها به معاویة بن صخر، امیرالمؤمنین، بگو: سخن پخش شدۀ مرا برسانید!

ما صبر پیشه می کنیم و به شما تا روز قیامت و تغابن و هنگامۀ دادخواهی مهلت می دهیم.

یــخ  یــخ مدینــة دمشــق: 213/7 ]201/26[؛ تار )اإلســتیعاب: 255/1 ]قســمت ســوم/1421[؛ تار

الخلفــاء ســیوطی: ص134 ]ص188[(

گذاشـته شـده، نـه بـه بانـگ پیامبـر  کـه ایـن خـوار بـه خـود وا حقیقـت سـخن آن اسـت 

ی دادخواهـی  کـه آنـان بـه زودی بـه دیـدار پیامبـر می رونـد و نـزد و تـن می دهـد و نـه بـاور دارد 

کـه خودخواهـی و ویژه خـواری نمـوده، بـه سـود ایشـان حکـم  کـس  یـان آن  می کننـد و او بـه ز

کفایـت نمایـد! یـه  کفـرورزی و سرکشـی و تجاوزپیشـگی معاو خواهـد نمـود. همیـن در 

گــردن  کــه َدینــی بــر  یــه رفــت و بــه او شــکایت بــرد  کــه ابواّیــوب نــزد معاو در روایتــی آمــده 

چیــزی  جــا  آن  در  و  ندیــد.  دینــش[  ادای  ]بــرای  یــه  معاو از  پســندیده  برخــوردی  و  دارد 

کــه فرمــود: ›در آینــدۀ نزدیــک پــس  گفــت: »از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  ناخوشــایند دیــد. پــس 

ــه  ی شــما را ب ــه پرســید: »و ی ــود.‹« معاو از مــن، شــاهد خودخواهــی و ویژه خــواری خواهیــد ب

یــه گفــت: »پــس صبــر کنیــد!«  چــه کاری فرمــان داد؟« گفــت: »مــا را بــه صبــر فرمــان داد.« معاو

کر ]تاریخ مدینة دمشق: 201/26[ آمده است:»عبادة بن صامت انصاری.« گزارش ابن عسا 1. در 
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یــخ مدینــة  گفــت: »بــه خــدا ســوگند! دیگــر هرگــز از تــو چیــزی نخواهــم خواســت.« )تار ابواّیــوب 

دمشق: 41/5 ]54/16[(

یه با  یه درآمد و ]از او چیزی خواسـت و معاو کـه ابواّیـوب نزد معاو در عبـارت دیگـر آمـده 

کـه فرمود: ›ای  ی برخـوردی ناپسـند نمـود[ گفـت: »رسـول خـدا راسـت فرمود. ]از او شـنیدم  و

جماعـت انصـار![1 در آینـدۀ نزدیـک پـس از مـن، خودخواهـی و ویژه خـواری را خواهیـد دیـد؛ 

یه رسـید و گفت: »رسـول خدا درسـت گفته اسـت   پـس بایـد صبـر کنیـد!‹« ایـن خبـر بـه معاو

خـدا  بـر  »آیـا  گفـت:  ابواّیـوب  خبـرم!«  ایـن  کننـدۀ  تصدیـق  نخسـتین  عمـل[  ]در  مـن   و 

ی زیـر یـک سـقف  گسـتاخی مـی ورزد؟ دیگـر هرگـز بـا او سـخن نمی گویـم و بـا و و پیامبـرش 

یـخ مدینـة دمشـق: 42/5 ]56/16[( گرفـت!« )تار جـای نخواهـم 

یـه  نـزد معاو ابواّیـوب  کـه  آمـده  الّصحیحیـن: 520/3[  ]المسـتدرک علـی  کـم  در عبـارت حا

ی بدرفتـاری نمـود و بـه او هیـچ اعتنـا نکـرد.  یـه بـا و درآمـد و از او چیـزی خواسـت؛ اّمـا معاو

دچـار  زودی  بـه  ی  و از  پـس  کـه  داد  خبـر  را  مـا  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  »هـال  گفـت:  ابواّیـوب 

یـه پرسـید: »شـما را به چـه کاری فرمان داد؟«  خودخواهـی و ویژه خـواری خواهیـم شـد.« معاو

یه  گفـت: »فرمانمـان داد کـه صبـر کنیـم تـا هنگامـی کـه در کنـارۀ حـوض نـزد او درآییـم.« معاو

گفـت: »پـس صبـر کنیـد!« ابواّیـوب خشـمگین شـد و سـوگند خـورد کـه دیگر هرگز با او سـخن 

الکبـرٰی: 150/2 ]255/2[( )الخصائـص  نگویـد.« 

گفـت: »ای ابوبکـره؛ بـرای مـا  یـه بـه او  یـه حضـور یافـت. معاو ابوبکـره در مجلـس معاو

کـه فرمـود: ›خالفـت 30 سـال اسـت  گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  ی   حدیـث بگـو!« و

و سـپس سـلطنت برقـرار می گـردد.‹« عبدالّرحمـان بن ابی بکره گویـد: »]در آن دیدار، من نیز[ 
یه دسـتور داد و از پشـت، ما را راندنـد تا بیرونمان کردند.«2 همـراه پـدرم بـودم. معاو

ب آمده، در چاپ های پیش افتاده و ما آن را از مأخذ افزودیم.)غ.(
ّ

1. آن چه در قال

که در الّنصائح الکافیه )چاپ نخست: ص159 ]ص195[( آمده، این خبر را ابن سعد روایت نموده است. 2. چنان 
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شـاید با آن چه ابن بّکار )الموّفقّیات(، از مطرف بن مغیرة بن شـعبۀ ثقفی، آورده، پوشـیدۀ 

ضمیـر معاویـه را دریابیـد. ابن بـّکار از مدائنـی شـنیده کـه مطرف بن مغیره گفته اسـت: »همراه 

 پـدرم، مغیـره، بـا گروهـی نـزد معاویـه درآمدیـم. پـدرم بـه حضـور وی می رفـت و بـا یکدیگر گفت 

گـو می کردنـد و چـون بازمی گشـت، برایـم از وی و خردمنـدی اش سـخن می گفـت و آن چـه از  و 

ک  او می دید، مایۀ اعجابش می شـد. شـبی آمد و از غذا خوردن خودداری ورزید. او را اندوهنا

یافتـم. قـدری بـه انتظـار نشسـتم ]تـا حالـش بهتـر شـود[ و گمـان بـردم کـه اندوهـش بـرای چیزی 

امشـب  ›چـرا  گفتـم:  وی  بـه  اسـت.  سـرزده  مـا  از  کـه  کاری  یـا  داده  رخ  میانمـان  کـه  اسـت 

گفتـم:  کـت می بینـم؟‹ پاسـخ داد: ›پسـرم! از نـزد پلیدتریـِن مـردم بازآمـده ام.‹ بـه وی  اندوهنا

›چـه شـده اسـت؟‹ پاسـخ داد: ›بـا معاویـه در خلـوت بودیم. بـه وی گفتـم:“ای امیرالمؤمنین! 

تو در چیرگی بر ما به نهایت رسـیده ای. کاش دادگری را آشـکار سـازی و نیکی را بگسـتری؛ که 

پیونـد  و  نمایـی  مراعـات  را  بنی هاشـم  از  برادرانـت  حـال  اسـت  خـوب  شـده ای.  پیـر  دیگـر 

خویشاوندی شـان را پـاس داری؛ کـه بـه خـدا سـوگند! امـروز دیگـر چیـزی ندارنـد کـه مایـۀ بیم تو 

 باشـد.” مـرا پاسـخ داد:“هیهـات؛ هیهـات! آن مـرد از بنی تیـم ]= ابوبکـر[ بـه حکومـت رسـید 

و دادگـری نمـود و کـرد آن چـه کـرد. اّمـا بـه خدا سـوگند! آن هنگام که از میان رفـت، یادش نیز از 

میـان رفـت؛ مگـر ایـن کـه گاهـی کسـی گویـد: ابوبکر! سـپس آن مـرد از بنی عدی ]= عمـر[ بر کار 

کـه از میـان  آمـد و 10 سـال سختکوشـی نمـود و کمـر هّمـت بسـت. بـه خـدا سـوگند! آن هنـگام 

گویـد: عمـر! آن گاه، هم قبیلـۀ مـا عثمـان  کسـی  گاهـی  رفـت، یـادش نیـز از میـان رفـت و تنهـا 

کـم گشـت کـه هیـچ کـس اصـل و نسـبی همچون وی نداشـته اسـت. او نیز کارهـای خود را  حا

 کـرد و دیگـران بـا وی آن کارهـا را کردنـد و بـه خـدا سـوگند! آن هنـگام کـه از میـان رفـت، یـاد وی 

و کارهایـی کـه بـا او کـرده بودنـد، نیـز از میـان رفت. اّما آن مرد از بنی هاشـم ]= پیامبر؟ص؟ [ هنوز 

روزی پنج بار نامش را فریاد می زنند و بانگ برمی آورند: أشـهد أّن محّمداً رسـول اهلل. ای بی مادر! 

که نام و یاد آن هاشـمی  بدین سـان، دیگر کدام عمل ]نیکی[ از ما در یادها می ماَند، مگر این 

هب: 341/2 ]49/4[(
ّ

کرده، نابود سازم؟”‹« )ُمروج الذ ک  را در خا
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یه به آن چه در قرآن در بارۀ علی؟ع؟ آمده، ایمان می آورد  که معاو ید  گمان دار کنون آیا  ا

ک، سـر می سـپارد، آن  ک فـراوان از رسـول خـدا؟ص؟ در سـتایش آن امـام پـا یـا بـه روایت هـای پـا

کـه بـا او دشـمنی و کین تـوزی نمـوده، شـأنش را می کاهـد و دشـنامش می دهـد و حرمتش  گاه 

را می شـکند و آزرده اش می سـازد و تهمت هـای زشـت بـه او می زنـد و بـا او بـه سـتیز و جنـگ 

گـر مسـلمانی  کـه ا یـد  گمـان دار ی می شـورد؟ آیـا  درمی آیـد و از بیعتـش سـر بازمی زنـد و بـر و

کـه  پیامبـرش را تصدیـق نمایـد، هرچنـد در پـاره ای از آن خبرهـا و مایه هـای افتخـار روا اسـت 

کـه زادۀ هنـد در نامـه اش بـه امـام؟ع؟ آورد، بنـگارد)؟(: هماننـد آن سـخنان گزنـده را 

»سـپس بیـرون رفتـن تـو از سـرزمین هجـرت؛ همان سـرزمینی که رسـول خـدا؟ص؟ در بارۀ 

کی آهن را  آن فرمـود: ›همانـا مدینـه پلیـدی اش را بیـرون می افکَنـد؛ چنان که َدم آهنگـری ناپا

مدینـه  و  درآمـد  راسـت  سـخنش  و  درسـت  او  وعـدۀ  سـوگند!  هسـتی ام  بـه  می زدایـد.‹ 

کـه شایسـتۀ مانـدگاری در آن نبـود، از خـود راْند. پس میان کوفه  پلیـدی اش را زدود و کسـی را 

کوفـه را بـه جـای مدینـه  گشـتی و  گزیـدی و از برکـت سـرزمین حرمیـن دور  و بصـره اقامـت 

گشتی! گاه خود برگزیدی و با خورنق و حیره1 به جای خاتم نبوت، همسایه  سکنا

گفتــی و از  پیــش از ایــن، چقــدر دو خلیفــۀ رســول خــدا؟ص؟ را در روزگار زندگی شــان بــد 

یــدی   همراهــی بــا آنــان بازنشســتی و مــردم را بــر آن دو شــوراندی و از بیعتشــان خــودداری ورز

بــر پلکانــی ناهمــوار  تــو را ســزاوار آن ندیــده؛ و  کــه خــدای تعالــی  و حکومتــی را خواســتی 

تــو نیســت[ خواســتار شــدی و چیــزی را  فــراز شــدی و جایگاهــی لغزنــده را ]کــه پذیــرای 

گــر آن هنــگام بــه حکومــت  کــه یــاوری بــر آن نیافتــی. بــه هســتی ام ســوگند! ا اّدعــا نمــودی 

افــزوده نمی گشــت و حکومتــت چیــزی جــز  و آشــفتگی  تباهــی  می رســیدی، چیــزی جــز 

ی در پــی نمی داشــت؛ زیــرا دچــار غــرور هســتی و خویــش را فراتــر از  کندگــی و واپــس رو پرا

دیگــران می بــری و بــا زبــان و دســتت بــه ]حــق[ مــردم تعــدی می کنــی.

کوفه است. )ن.( 1. نام دو مکان در نزدیکی 
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کنـون مـن همـراه جماعتـی از مهاجـران و انصـار بـه سـوی تـو حرکـت می کنـم؛ جماعتی  ا

گرفتـه تـا داوری در بـارۀ تـو را بـه  کـه شمشـیرهای شـامی و نیزه هـای قحطانـی پیرامونشـان را 

گذار؛  خـدا بسـپارند. پـس حـال خـود و مسـلمانان را مراعـات کـن و قاتـالن عثمـان را بـه مـن وا

گـر جـز پیمـودن راه  گرفته انـد. ا کـه پیرامونـت را  زیـرا آنـان ویـژگان و دوسـتان یکـدل تـو هسـتند 

کـه ایـن آیـه در بـارۀ تـو و عراقیـاِن  گمراهـی را نمی پذیـری، بـدان  لج بـازی و اصـرار بـر باطـل و 

که امن و آرام بود، روزِی آن به فراوانی  گشـته اسـت: ›و خداوند شـهری را َمَثل می زند  همراهت نازل 

آن چـه  بـه سـزای  پـس خـدا  کردنـد،  ناسپاسـی  را  نعمتهـای خـدای  آن[  ]مـردم  امـا  از هرجـای می رسـید، 

گرسنگی و ترس به ]مردم[ آن چشانید�‹ ]نحل/112[« می کردند، طعم تلخ پوشیدن جامۀ 

گـر در اندیشـۀ رهایـی ]از این ورطه[ هسـتی،  نیـز در نامـۀ دیگـرش بـه امـام آورده اسـت: »ا

ی چیـزی  کـه دیرگاهـی اسـت عقلـت سسـت اسـت و در آرزو پـس بـه گمراهـی خویـش بیفـزا؛ 

کـه بهتـر از تـو اسـت، درپیچیـده ای. آن گاه، فرجـام کار  کـه از آِن تـو نیسـت و بـر کسـی  هسـتی 

کـه پیرامونـت را گرفتـه، بـر دوش کشـیدی.« از آِن جـز تـو شـد و بـار گناهانـی را 

گـذار  وا مـن  از  را  افسـانه هایت  »ایـن  اسـت:  آمـده  ی  بـه و نامـه اش  دیگـر  در   همچنیـن 

کـه نگفتـه، بـه او  کمتـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ دروغ بنـد و چیـزی را  و سـخنانت را از مـن بازگیـر و 

کشـانده ای  گمراهی  که همانا ایشـان را به  افترا زن و همراهانت را دچار فریب و نیرنگ سـاز؛ 

که آن چه آورده ای،  گردند و بدانند  یابند و از تو جدا  کار تو را در که حقیقِت  و نزدیک اسـت 

باطـل و بر باد اسـت.«

کـه بـر قلبـت نشسـته  نیـز در نامـۀ دیگـرش بـه امـام نوشـته اسـت: »سـتبر اسـت زنـگاری 

که بر چشمت افتاده! آزمندی خصلت تو و حسدورزی سرشت تو است.« و پرده ای 

همانا  که  فروگذار؛  را  حسد  »پس  است:  آورده  آن حضرت؟ع؟  به  نامه ای  در  هم  و 

دیرگاهی است از حسد سود نبرده ای؛ و پیشینۀ جهادگری ات را با تندی و تیزِی غرورت 

که  کسی  کارها به فرجام آن ها است. و سابقۀ خویش را با جنگ بر ضّد  که ارزش  تباه مساز؛ 
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یان خویش  گر چنین کنی، جز این نیست که تنها به ز تو را بر او حّقی نیست، نابود مساز؛ که ا

رفتار می کنی و عمل خود را محو می سازی و حّجت خویش را باطل می گردانی. به هستی ام 

یختن خون ها و مخالفت با صاحبان حق،  یدن بر ر سوگند! پیشینه هایت با این جرأت ورز

که در آن از فلق یاد شده؛ و از نفس  به چیزی محو شده شباهت دارد. پس سوره ای را بخوان 

که حسد می ورزد!« که تو همان حاسدی، آن هنگام  خویش، به خدا پناه ببر؛ 

همچنیـن در نامـه اش بـه آن امـام؟ع؟ آورده اسـت: »چـون اسـالم اسـتوار و برقرار گشـت، 

اندیشـه  و  بـر ضـد آن توطئه هـا پرداختـی  و  بـرای آن خواسـتی   بـر آن تاختـی و آسـیب و شـر 

کـه یـاری ات را  گاه  کـردی و دسیسـه چیـدی و دیگـران را بـر آن شـوراندی و آن  و تأمـل بسـیار 

کـه پیـش از پاشـیده شـدن، آن را  کردنـش فرونشسـتی؛ و چـون خواسـت  خواسـت، از یـاری 

یابـی، چنیـن نکـردی. مصیبـت مسـلمانان از تـو، یکـی و دو تـا نیسـت. بـه ابوبکـر حسـد  در

گروهی از مردم  کارش را خواستی و در خانه ات نشستی و  یدی و بر او پیچیدی و تباهِی  ورز

گمراه سـاختی تا از بیعت او بازمانند. سـپس خالفت عمر را ناخوش داشـتی و بر او حسـد  را 

گشـتی و در  یـدی و از خالفتـش بـه سـتوه آمـدی و آن را دراز یافتـی و از قتلـش شـادمان  ورز

کـه خواسـتی فرزنـدش را بـه دلیـل  مصیبتـش شـماتت خویـش را آشـکار سـاختی، چنـدان 

کـس بیـش از تـو بـه پسـرعمویت عثمـان  کشـتن قاتـل پـدرش، بکشـی. از آن پـس نیـز هیـچ 

ید ... .« حسد نورز

ی بــه آن امــام؟ع؟ آمــده اســت: »اّمــا بعــد؛ همانــا مــا و شــما بــا  همچنیــن در نامــۀ و

ــو، ای زادۀ ابوطالــب! در حکومــت  ــه ت ک گاه  ــا آن  ــم ت ــا انــس و الفــت بودی یکدیگــر مّتحــد و ب

ــا یــاری فرومایــگان حجــاز و اوبــاش عــراق و  گشــتی و خــود را ب یــدی. پــس دگرگــون  طمــع ورز

احمقــان مصــر و مردمــان پســِت عــراق، بــر دشــمنانت نیرومنــد یافتــی. بــه خــدا ســوگند! همانــا 

کنــده خواهنــد  گــرد تــو پرا احمقــان ایــن ســرزمین ها از تــو دور خواهنــد شــد و مردمــان پســتش از 

گشــتن ابــر در آســمان. کنــده  گشــت، همچــون پرا
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کــه بــا آن بــاال آمــدن، خداونــد تــو را بــر  کشــتی و بــر پلکانــی برآمــدی  عثمــان بــن َعّفــان را 

کشــتی و مــادرت  یانــت، و نــه ســودت، قــرار داد. زبیــر و طلحــه را نیــز  فرازگاهــی بــد و بــه ز

عایشــه را آواره ســاختی و میــان کوفــه و بصــره منــزل گزیــدی و خــود و دیگــران را دچــار آرزوهای 

کــه دنیــا بــا همــۀ ســواره و پیــاده اش بــه تســخیر تــو  کــردی؛ و برایــت چنیــن وانمــود شــد  واهــی 

کــه بازمانــدگان اســالمند، از شــام بــه ســوی تــو  کــه همــراه مهاجــران  درآمــده اســت. آن هنــگام 

ــو  ــر ت گــردم و آرزوهایــت را خواهــی شــناخت. پــس ایشــان از پشــت ســرت ب ــارو  ی ــو رو ــا ت آیــم، ب

احاطــه خواهنــد یافــت و آن گاه، خداونــد بــه دانــش خویــش در بــارۀ تــو، قضــای خــود را رقــم 
خواهد زد. درود بر دوستان خدا باد!«1

گرایــش  گر،  ــان اّمــت، در صاحــب ایــن ســخنان رســوا ــرد از مــردم پســت و نادان کــدام ف

کتــاب  ــه  ــا سرســپردگی ب ــو _ و ی ــار م ــک ت ــدازۀ ی ــه ان گرچــه ب ــا و خویشــتنداری _  ــا حی دینــی ی

کیــزه می شــمارد و او  ک و پا کــه اهــل بیــت و علــی، ســرور عتــرت، را پــا کتابــی  خــدا می بینــد؛ 

را جــاِن پیامبــر؟ص؟ می دانــد و والیــت و فرمانبــری اش را بــا والیــت و فرمانبــری خــدا و رســولش 

همــراه می ســازد؟

گشـــته  کـــه از پســـتان هنـــد شـــیر خـــورده و در دامـــن حمامـــه تربیـــت  کســـی  آری؛ بایـــد هـــم 

گشـــته در قـــرآن  و زیـــر پرچـــم فحشـــا رشـــد یافتـــه و زادۀ خانـــه امّیـــه و میـــوۀ آن درخـــت لعـــن 

ی مـــی ورزد:  ـــاده رو ی گزافه گویـــی می کنـــد و در آن ز ـــه  ی ـــه معاو گون اســـت، چنیـــن باشـــد! بدیـــن 

کـــه دلـــش  »هیـــچ ســـخنی برزبـــان نیـــارد مگـــر آن کـــه در نـــزد مراقبـــی آمـــاده اســـت�« ]ق/18[ او در حالـــی 

گاه اســـت، بـــه آن چـــه اّمـــت از پیامبـــرش در بـــارۀ علـــی؟ع؟ نیـــک پذیرفتـــه، بهـــا نمی دهـــد:  نـــاآ

ــو  کـــه میـــان حـــق و باطـــل جدایـــی می افکَنـــد؛ تـ ــر و همـــان فاروقـــی هســـتی  »تـــو صّدیـــق برتـ

بزرگ ســـرکردۀ دیـــن هســـتی.«

1. ایـــن نامه هـــا بـــه تفصیـــل در شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد )41/3 و 412 و 448؛ 50/4 و 51 و 201 
]82/15 و 87 و 186؛ 134/6-135؛ 252/17-253[( آمـــده و در جمهـــرة الّرســـائل )398/1-483( نیـــز بـــه پراکندگـــی 

ـــردد. گ یافـــت 
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و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ را: »علـی بـا قرآن اسـت و قـرآن با او؛ از هم جدا نشـوند تا 

کنـار حـوض ]کوثر[ بر مـن درآیند.«

و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟ را: »علـی با حق اسـت و حق با علـی؛ و هرگز از هم جدا 

کنار حوض ]کوثر[ بر من درآیند.« )الغدیر: 238/7؛ 270/8؛ 70/10( نشوند تا روز قیامت 

کـه در بـارۀ علـی؟ع؟ بـر زبـان سـرور جهانیـان، پیامبـر  و نیـز صدهـا یـا هـزاران سـخن دیگـر 

اّمت؟ص؟ رفته است.

نامــش؟ع؟را  شــنیدن  کــه  رســید  جــا  بــدان  عتــرت  ســرور  بــا  دشــمنی  در  ســرکش  آن 

بــن  علــی  کــه  شــده  گــزارش  می نمــود.  نهــی  وی  نــام  بــه  اســم گذاری  از  و  برنمی تافــت 

گفــت: »چــرا ابوعّبــاس حاضــر  ابی طالــب؟ع؟ عبــداهلل بــن عّبــاس را ]در میــان یارانــش[ ندیــد و 

گفــت: »روان  ــزارد،  گ ــوزادی شــده اســت.« چــون علــی نمــاز  گفتنــد: »دارای ن نشــده اســت؟« 

گفــت: »خــدای  ــه وی،  ــزد او درآمــد و پــس از شــادباش ب ــم!« پــس ن ــدار وی روی ــه دی ــا ب شــویم ت

ــو مبــارک باشــد! نامــش را چــه  ــر ت ــوزاد بخشــیده شــده، ب ــن ن بخشــنده را ســپاس گو باشــی و ای

نهــاده ای؟« پاســخ داد: »مگــر مــرا روا اســت کــه او را پیــش از تــو نــام نهــم؟« علی خواســت تــا نوزاد 

کامــش را برداشــت و بــرای او دعــا نمــود و ســپس  گرفــت و  کردنــد و او نــوزاد را  را بیاورنــد. چنیــن 

او را بــه پــدرش بازگردانــد و گفــت: »ایــن نــوزاد، پــدر پادشــاهان، را بگیــر؛ کــه وی را علــی نامیــدم و 

گفــت: »شــما  یــه بــه حکومــت رســید، بــه ابن عّبــاس  کنیــه اش را ابوالحســن نهــادم.« چــون معاو

کنیــه نهــادم.« و  کنیــۀ علــی را ]بــا هــم[ برگزینیــد. فرزنــدت را ابومحّمــد  کــه نــام و  را روا نیســت 

د: 157/2 ]497/1[( ــّرَ ــة و األدب ُمَب ــی اللغ ــل ف ــد. )الکام ــش مان ــه برای کنی ــن  همی

گرفته، او را می کشتند. )تهذیب التهذیب:  که نوزادی علی نام  بنی امّیه هرگاه می شنیدند 

گزارش را زین الّدین عراقی1  319/7 ]281/7[( پس مردم نام فرزندانشـان را تغییر می دادند. این 

آورده است.

که به سال 806 درگذشت.)غ.( 1. وی عبدالّرحیم بن حسین ابوالفضل زین الّدین معروف به حافظ است 
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17. زشتی ها و کارهای مصیبت بار در کارنامه و سنجش فرزند هند
کشـته شـد،  ـه ]از یـاران علـی؟ع؟ در صّفیـن[  ّیَ

َ
کـه نعیـم بـن صهیـب بـن ُعل گاه  1. آن 

یه بود، نـزد او آمد و گفت:  ـه، که در سـپاه معاو ّیَ
َ
عمـوزاده و هم نامـش، نعیـم بـن حـارث بـن ُعل

یه پاسـخ داد:  ی را بـه مـن ببخـش تـا دفنـش نمایـم!« معاو »ایـن کشـته، عمـوزادۀ مـن اسـت. و

کار نیسـتند. بـه خـدا سـوگند! بـه سـبب وجـود  »اینـان را دفـن نمی کنیـم؛ زیـرا شایسـتۀ ایـن 

اینـان، مـا نتوانسـتیم عثمـان را دفـن کنیـم، مگـر پنهانی!« نعیـم گفت: »به خدا سـوگند! یا مرا 

گفت:  یه به او  ی می دهی و یا تو را وامی گذارم و به سـپاه علی می پیوندم!« معاو اجازۀ دفن و

کـه عمـوزاده ات  کـه بـزرگان عـرب را دفـن نمی کنیـم و از مـن می خواهـی  »وای بـر تـو! می بینـی 

گذار!« پـس نعیم به  گـر خواهـی، دفنـش کـن؛ و یـا آن را وا را دفـن کنـی؟« سـپس بـه او گفـت: »ا

یـخ  سـراغ او رفـت و دفنـش نمـود. )کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم: ص293، چـاپ مصـر ]ص259[؛ تار

األمـم و الملـوک: 14/6 ]26/5[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 489/1 ]207/5[(

یـه و عبـداهلل بـن عامـر پیـش آمدنـد تـا بـر سـر  2. چـون عبـداهلل بـن بدیـل کشـته شـد، معاو

کشـید و برایـش  ی بـود، عمامـه اش را بـر چهـرۀ او  کـه دوسـت و پیکـرش ایسـتادند. عبـداهلل 

گفـت: »عمامـه را از چهـره اش بـردار!« عبـداهلل پاسـخ داد: »نـه؛ بـه  یـه  رحمـت خواسـت. معاو

یـه گفت: »چهره اش را بگشـا؛ که  خـدا سـوگند! تـا مـن زنـده هسـتم، نباید او مثله شـود!« معاو

کـرد. او را بـه تـو بخشـیدم.« )کتـاب صّفین نصر بـن ُمزاِحـم: ص277، چاپ مصر  مثلـه اش نخواهیـم 

نسب شـناس،  دانشـور   )]197/5[  486/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]ص246[؛ 

کـه را بـر  یـاد بـن سـلمه نوشـت: »هـر  یـه بـه ز کـه معاو ابوجعفـر بغـدادی، )المحّبـر: ص479( آورده 

کن!« همۀ این خبر خواهد آمد. دین و دیدگاه علی بود، بُکش و مثله 

کـه زنـان ربیعـه را بـه اسـیری گیرد و جنگجویانشـان  یـه در روز صّفیـن نـذر نمـود  3. معاو

را بُکشـد. خالـد بـن َمْعَمـر در ایـن زمینه سـروده اسـت:
گیــرد؛ اّمــا شمشــیرهای برنــدۀ مــا، مانــع  کــه زنــان مــا را بــه اســارت  کــرد  فرزنــد حــرب آرزو و نــذر 

رســیدن او بــه نیــت خویــش اســت.
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کــه می خواهــی از بنی هاشــم  گیــر[ را  کــه دروغ نمی گویــد: حکومتــی ]فرا ایــن ســخن مــردی اســت 

بســتانی، بــه آنــان می بخشــیم.

)کتاب صّفین نصر بن ُمزاِحم: ص231، چاپ مصر ]ص294[(

کـه در نبـرد بـا  کـه عمیـر بـن قـّرۀ لیثـی از صحابـۀ حاضـر در صّفیـن بـود  4. بـاوردی آورده 

ی  گـر بـر و یـه سـوگند خـورد ا کـه معاو یـد؛ چنـدان  یـه و شـامیان بسـیار سرسـختی می ورز معاو

گوشـش ریـزد. )اإلصابـه تألیـف ابن َحَجـر: 35/3( دسـت یابـد، سـرب مـذاب در 

کت بار فرزند هند که شمارشـان  م و هال
ّ
این اسـت پاره ای از زشـتکاری ها و گناهان مسـل

بسـیار اسـت و یـا آن هـا را انجـام داده یـا می خواسـته در صّفیـن انجـام دهـد. آیـا از احـکام دیـن 

کشـته شـدگان زیر پرچم حق همراه امیرالمؤمنین؟ع؟ را اجازۀ دفن  که  راسـت مسـتقیم اسـت 

آیـا آن شایسـتگان از صحابـۀ  بـه دفـن هـر مؤمنـی واجـب اسـت؟  کـه شـتافتن  بـا آن  ندهـد، 

نخسـتین و تابعیـن ایشـان بـه نیکـی در نظـر معاویـه بیـرون رفتـگان از دیـن بودنـد و یـا او در بـارۀ 

ک گـر خویـش پیـروی می کـرد و بدین سـان، آتش خشـم خـود از آنان را  ایشـان از هـوای نفـس هال

گر از  کارهـای رسـوا گونـه  کـرده بودنـد؟ و چـه بسـیار اسـت ایـن  کـه حـق را یـاری  فرومی نشـاْند 

معاویه که نسبتی با دین مبین ندارد!

ــا زادۀ هنــد جگرخــوار اختــالف  کــه دل خواســته هایش ب کــردن مســلمانی  ــا مثلــه  ــز آی نی

گازگیرنــده، نیــز حــرام  کــردن حیوانــات، حّتــی ســِگ  کــه مثلــه  دارد، روا اســت، حــال آن 

کننــدۀ  کــه رســول خــدا؟ص؟ مثلــه  اســت1، چــه رســد بــه مؤمنــان صالــح؟ ایــن در حالــی اســت 
ــوان را لعــن فرمــوده اســت.2 حی

کسـان رسـیده اسـت: علـی امیرالمؤمنیـن، انـس،  حدیـث نهـی از مثلـه، از طریـق ایـن 

یـد بـن خالـد، عمـران بـن ُحَصین،  ْنصـاری، َسـُمَرة بـن ُجْنـَدب، ز
َ
ابن عمـر، عبـداهلل بـن یزیـد أ

یلعـی )نصـب الّرایـه: 120/3( و  1. ایـن حدیـث را َطَبرانـی ]معجـم الکبیـر: 100/1[ از طریـق علـی امیرالمؤمنیـن آورده و نیـز ز
سرخسـی )شـرح الّسـیر الکبیـر: 78/1( از آن یـاد کرده انـد.

2. این روایت را بخاری )الّصحیح ]2100/5[( در باب »مایکره من المثله« از طریق ابن عمر آورده است.
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ْنصـاری، یحیـی بـن ابی کثیـر، 
َ
 مغیـرة بـن ُشـعبه، حکـم بـن عمیـر، عائـذ بـن قـرط، ابواّیـوب أ

گـردد: صحیح  کنده یافت  گونـۀ پرا و اسـماء دختـر ابوبکـر. احادیـث اینـان در ایـن کتاب هـا به 

البخـاری، صحیـح مسـلم، سـنن ابـی داوود، الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی، مسـند احمـد، المعجـم الکبیـر 

یلعی: 121-118/3� َطَبرانی. بنگرید به: نصب الّرایه تألیف ز

پـس فرزنـد هنـد را چگونـه روا بـوده کـه هـر که را بـر دین و دیدگاه علی باشـد، مثله نماید، 

ی همـان دین محّمد بود که اسـالم مقّدس را آورد؟ کـه دیـن و حـال آن 

گـردد، آن هـم  گـر بـر ایشـان چیـره  کـردن زنـان مسـلمان ربیعـه، ا گنـاه بـرای اسـیر  آیـا نـذِر 

بـرای دوسـتی و هـوادارِی شوهرانشـان از علـی امیرالمؤمنیـن، انعقاد می یابد؛ حـال آن که این 

کـه  کاری  کـم در  کار در شـریعت اسـالم حـرام اسـت و نـذر تنهـا در طاعـت خـدا یـا دسـت 

کتـاب )چـاپ نخسـت: 79/8  همیـن  در  کـه  منعقـد می گـردد؛ چنـان  باشـد،  داشـته  رجحانـی 

ی روا  کـدام حکـم قـرآن یـا سـّنت، چنیـن نـذری بـرای و گذشـت؟ پـس بـر پایـۀ  ]ص115 و 116[( 

گویـد: »خـدا را بـر مـن  کـه  گـر او اهـل قـرآن و سـّنت باشـد؟ چگونـه او را رسـد  می شـود، البّتـه ا

کنم!«؟ که چنین  حقی واجب است 

گوش مسـلمان صحابی  یختن سـرب مذاب در  آیا در شـرع اسـالم، سـوگند خوردن به ر

او  گمراهـی  بـه  و  نمی کنـد  ی  پیـرو یـه  معاو ی هـای  کج رو از  کـه  اسـت؛ مسـلمانی  روا  عـادل 

د خـدا بـر آن دو و خاندانشـان! _ سـوگند  و یـه بـه خـدای محّمـد و علـی _ در تـن نمی دهـد؟ آیـا معاو

یـا  بیزارنـد؟  و سـوگند خورنـده ای  از چنیـن سـوگند  آن دو  پـروردگار  کـه  آن  می خـوْرد، حـال 

که سـتون های شـرک و پرسـتندگان هبل و بر دوش کشـندگان  مقصودش خدای پدرانش بود 

کـدام بازگشـتگاه بـاز  کردنـد، بـزودی بداننـد بـه  کـه سـتم  کسـانی  گنـاه و سـزاواران آتـش بودنـد؟ »و  بـار 

گشـت�« ]شـعراء/227[ خواهنـد 

ک بار در کارنامۀ فرزند هند جگرخوار 18. تهمت های هال

کّفۀ  کّفـه می یابیـد؟ آیـا می بینیـد که  کـدام  کارهـای اسـالم گریزش را در  یـه و  کنـون معاو ا
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ک بـار  تباهـی زای هال کارهـای  بـا  یـا  کـرده  کارهـای شایسـته، سـنگین  بـا  را  ی خویـش  تـرازو

وزن  هـرگاه  می کاسـته،  را  پیمانـه  و  می نهـاده  کـم  را  سـنگ  تـرازو،  ایـن  در  و  نمـوده   سـبک 

کاش فرزنـد هنـد شـبهه های خویـش را در ماجـرای نبـرد بـا علـی؟ع؟ بیـان  و پیمانـه می کـرد؟ 

گذاشـته  یدیـم! اّما این به خود وا می نمـود تـا نیـک در آن می نگریسـتیم و فراسـویش را وامی کاو

کـه برهـان و منطـق، آن را باطـل ننمایـد، مگـر دو بهانـه که برای  شـده، هیـچ شـبهه ای نیـاورده 

لکه دار سـاختن سـاحت قدسـی امام آورده؛ هرچند همان هنگام، از زشـتی و عیب خویش 

یافتند. که مردم دروغگویی اش را در هر دو زمینه در گاه  پرده برداشته، آن 

گشـته و نماز نمی خواَند،  یگردان  که از دین رو ی به علی _ سـام اهلل علیه _ نسـبت داد  1. و

ی ایـن  گشـت. و کـه اسـالم بـا شمشـیر علـی آشـکار شـد و نمـاز بـه دسـت او برپـا  حـال آن 

نسـبت را بـه آن امـام داد تـا بـر فرومایـگان نابخـرد شـامی حـق را بپوشـاند.

یـه در پایـان خطبـۀ خویـش می گفـت: ›بارخدایـا! ابوتـراب در دیـن  گویـد: »معاو جاحـظ 

ک دچار  یگـردان گشـت. او را لعنی گرانبار فرمـا و به عذابی دردنا یـد و از راه تـو رو تـو الحـاد ورز

گـردان!‹ و بـه همـه سـوی فرمـان نوشـت تا چنین گوینـد و همین کلمات تا هنـگام حکمرانی 
عمر بن عبدالعزیز بر منبرها بانگ زده می شد.«1

یـه به میدان آمـد، حال آن  کـه روز صّفیـن جوانـی از سـپاه معاو گـزارش نمـوده  ابن ُمزاِحـم 

کـه می گفت:
که صاحب پادشاهانی بودند و امروزه به دین عثمانم. من از غّسانم 

کشت. که علی زادۀ َعّفان را  مردمان ما از ماجراهای پیشین خبرمان داده اند 

ســپس حملــه ور شــد و از شمشــیر زدن بازنمی ایســتاد. آن گاه، علــی را لعــن و دشــنام 

گفــت: »پــس از ایــن ســخن، روز دادخواهــی؛  داد و نکوهــش بســیار نمــود. هاشــم ِمْرقــال بــه او 

کــه  کــن؛  و از پــس ایــن نبــرد، هنــگام حسابرســی خواهــد آمــد. پــس تقــوای خــدا را پیشــه 

کتاب )102/2( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

)405(



447 معاویه در ترازوی داوری

ــت  ــت بازخواس ــع و نیت ــن موض ــارۀ ای ــو در ب ــت و او از ت گش ــی  ــروردگارت بازخواه ــوی پ ــه س ب

گفتــه شــده،  کــه بــه مــن  ــا شــما می جنگــم؛ زیــرا چنــان  گفــت: »مــن ب خواهــد نمــود.« جــوان 

ی می جنگــم  پیشــوایتان نمــاز نمی خواَنــد و شــما نیــز نمــاز نمی خوانیــد. نیــز بــا شــما از آن رو

ی یــاری اش نمودیــد.« هاشــم بــه او  کشــتن و کشــت و شــما نیــز در  کــه پیشــوایتان خلیفــۀ مــا را 

کــه او را اصحــاب محّمــد و قرآن خوانــان  کار؟ جــز ایــن نیســت  گفــت: »تــو را بــا زادۀ َعّفــان چــه 

ــرآن مخالفــت نمــود.  ــا حکــم ق ــد آوْرد و ب کــه بدعت هایــی پدی گاه  کشــتند، آن  ــان  و قرآن دان

کارهــای  کــه بــرای اندیشــیدن و درنگریســتن در  اصحــاب محّمــد همــان یــاران دیــن هســتند 

ــه انــدازۀ  کار ایــن اّمــت و دیــن، حّتــی ب کــه  گمــان نــدارم  مســلمانان، از دیگــران ســزاوارترند. 

گفــت: »آری؛ آری؛ بــه خــدا ســوگند!  چشــم بــر هــم زدنــی مــورد اهتمــام تــو باشــد!« جــوان 

یــان می بخشــد و ســود نمی دهــد؛ دروغ زشــت می ســازد و زیبــا  دروغ نمی گویــم؛ زیــرا دروغ ز

کــه تــو در بــارۀ آن علــم نــداری.  نمی کنــد.« هاشــم بــه او پاســخ داد: »ایــن ماجــرا چیــزی اســت 

کــه مــرا دلســوزانه  گــذار!« جــوان گفــت: »بــه خــدا ســوگند! گمــان دارم  پــس آن را بــه عالمانــش وا

ــدرز دادی.« ان

ی گفت: »و اّما این که گفتی پیشوای ما نماز نمی خواَند؛ او نخستین  سپس هاشم به و

نمازگزارنـده همـراه رسـول خـدا و فقیه تریـن در دین خدا و سـزاوارترین فرد به جانشـینی پیامبر 

کـه  یـان و دانایـاِن قـرآن هسـتند  ی می بینـی، همـه قار کـه همـراه و خداونـد اسـت؛ و اّمـا اینـان 

شـب را بـه عبـادت بیدارنـد. پـس مبـادا تیره بختـاِن فریفتـه شـده، تـو را از دینـت بفریبنـد!« 

گناه پیشـه  کاری  گفـت: »ای بنـدۀ خـدا! همانـا تـو را انسـانی شایسـته و خـود را خطـا جـوان 

کـه آیـا راه توبـه ای برایـم می بینـی!« می بینـم. مـرا خبـر ده 

کـه توبـه ات را می پذیـرد و او توبه پذیـِر  کـن؛  هاشـم پاسـخ داد: »آری، بـه سـوی خـدا توبـه 

را دوسـت  کی  جویـان  پا و  توبه گـران  و  گناهـان درمی گـذرد  از  و  بنـدگان خویـش اسـت  همـۀ 

مـی دارد.« جـوان از میـدان بازگشـت و بـه میـان مـردم رفت. مردی از شـامیان بـه او گفت: »آن 
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عراقـی تـو را فریفـت!« جـوان پاسـخ داد: »نـه؛ بلکـه آن عراقـی دلسـوزانه انـدرزم داد.« )کتـاب 
یـخ:  یـخ األمـم و الملـوک: 24/6 ]43/5[؛ الکامـل فـی الّتار صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم: ص402 ]ص354[؛ تار

135/3 ]384/2[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 278/2 ]35/8- 36[(

امـام  آن  زندگانـی  آن تهمت هـای زشـت در طـول  بـا  را  ک  پـا امـام  نیـک  نـام  بینـوا  ایـن 

ی _ سام اهلل علیه _ نیز از این گمراهی و ستمش ]نسبت به  مخدوش می کرد و پس از شهادت و

آن حضـرت[ دسـت نکشـید و بـه مـردم فرومایـه چنیـن وانمود می کرد که دشـمنِی شـعله ورش 

ی بـه کارگزارانـش چنیـن نوشـت:  بـا امـام؟ع؟ بـر پایـه ای دینـی و بـرای خـدا و در راه او اسـت! و

کـه معبـودی جـز او نیسـت، سـتایش  »درود بـر شـما! در نامـۀ خویـش بـه شـما، خداونـدی را 

یارویـی بـا دشـمنتان و  کـه شـما را از سـختی رو می گویـم. و اّمـا بعـد؛ سـتایش خداونـدی را 

کفایـت فرمـود. خـدا بـا لطـف و نیـک کاری خویـش، یکـی از بندگانـش  قاتـالن خلیفه تـان، 

ی علی  ]= ابن ملجـم مـرادی[ را بـر علـی بـن ابی طالب ]برانگیخت و[ فرصت بخشـید. پس و

کنـون از  گذاشـت. ا کندگـی و اختـالف بـه جـای  کشـت و یارانـش را در حـال پرا کـرد و  را تـرور 

که برای خود و قبیله هاشـان امان خواسـته اند.  بزرگان و سـراِن ایشـان به ما نامه هایی رسـیده 

پـس چـون ایـن نامـۀ مـن بـه شـما رسـد، بـا همـۀ تـوان و سـپاه و سـاز و بـرگ نیکـوی خویـش بـه 

ی خـود  کـه خـدای را سـپاس، بـه خون خواهـی دسـت یافتـه و بـه آرزو گردیـد؛  سـوی مـن روان 

ک نمـود.« )مقاتـل الّطالبییـن: ص24 ]ص69[؛  رسـیدید و خداونـد تجاوزگـران و سـتم ورزان را هـال

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 13/4 ]37/16[؛ جمهـرة رسـائل العـرب: 13/2(

یـه درآمـد، او  کشـته شـدن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نـزد معاو کـه ابن عّبـاس پـس از  گاه  نیـز آن 

کـه علـی را میرانـد!« )البدایـة و الّنهایـه: ج8( گفـت: »سـتایش خداونـد را 

کـه گمـان می کنـد عبدالّرحمـان بـن ملجم  چـه دل پوشـیده در حجـاب اسـت ایـن مـرد 

از بنـدگان ]ویـژه[ خـدا اسـت و خـدای سـبحان او را برانگیخـت تـا بـه امـام هدایـت ضربـه 

پـرده  تیره بخـِت  ابن ملجـم همـان  نیـک کاری خداونـد می شـمرد!  و  از لطـف  را  ایـن  و  زنـد؛ 

کـه بـا کشـتن سـرور اّمت و جـان پیامبر؟ص؟ بـر همۀ اّمت  یـدۀ از دیـن بیـرون شـده ای اسـت  در
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ی  کـه پیامبـر بـزرگ و یـد و بـرای ایشـان خسـارتی جـاودان بـه بـار آورد و همـو اسـت  جنایـت ورز

و دچـار  ؛  _ در حدیثـی دیگـر _  اّمـت  تیره بخت تریـِن  پسـین؛  روزگار  مـردم  تیره بخت تریـِن  را 

کـه ایشـان؟ص؟ برایـش آورد، همچـون  سـخت ترین عـذاب در روز قیامـت شـمرده و ایـن عنـوان 

کـه در مـوارد  کـه بـدان شـناخته می شـد؛ چنـان  لقبـی بـرای شـقی ترین فـرد قبیلـۀ مـراد گشـت 
یـخ آمـده اسـت.1 فـراوان از اخبـار و تار

کاش می دانســـتم کـــه معاویه در مـــرگ علی امیرالمؤمنیـــن، کدام خدای را ســـتایش و ثنا 
می گوید:

که در قرآن حکیم، محّبت علی را پاداش رسالت شمرده است؟ آیا خدایی را 

که در ماجرای مباهله، علی را جان پیامبرش شمرد؟ آیا خدایی را 

گـر  کـه ا کـه رسـولش؟ص؟ را بـه ابـالغ والیـت علـی؟ع؟ فرمـان داد و فرمـود  آیـا خدایـی را 
اسـت؟ نکـرده  ابـالغ  را  رسـالتش  گویـا  نکنـد،  چنیـن 

کـردن نعمـت و خشـنودی خویشـتن را در  کامـل سـاخت دیـن و تمـام  کـه  آیـا خدایـی را 
والیـت علـی؟ع؟ می بینـد؟

سـرور  ی  و فرمـود:  وحـی  علـی  در بـارۀ  پیامبـرش؟ص؟  بـه  را  چیـز  سـه  کـه  را  خدایـی  آیـا 
اسـت؟ درخشـان  یان  سـپیدرو پیشـوای  و  تقواپیشـگان،  امـام  مسـلمانان، 

کـه علـی پرچم هدایت و نشـانۀ راه ایمان  گاه نمـود  کـه رسـول خـدا؟ص؟ را آ آیـا خدایـی را 
ی و نور فرمانبرانش اسـت؟ و امـام اولیـای و

ی بـود؛ چنـان  کـه علـی محبوب تریـن آفریدگانـش پـس از پیامبـرش نـزد و آیـا خدایـی را 
کـه در حدیـث مـرغ ]بریـان[ آمـده اسـت؟

کـه در  کـه علـی را دوسـت می داشـت و علـی نیـز دوسـتارش بـود؛ چنـان  آیـا خدایـی را 

حدیـث خیبـر آمـده اسـت؟

کتاب )324/1 و 325( بنگرید. 1. به همین 
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ی نمـود و او یکی  کـه پـس از برگزیـدن پیامبـرش بـه نبـّوت، علـی را وصـّی و آیـا خدایـی را 

کـه در سـخن صریـح پیامبر آمده اسـت؟ از دو برگزیـدۀ بشـر اسـت؛ چنـان 

کـه پیامبـر خاتـم در حضـور صـد هـزار تـن یا بیش تـر، از او چنین خواسـت:  آیـا خدایـی را 

ی والیـت دارم، علـی نیز موالی او اسـت. بارخدایا! هر که او را دوسـت بدارد،  »هـر کـه مـن بـر و

ی دشـمنی کنـد، دشـمنی ورز و یـاورش را یـار بـاش و فروگذارندۀ  کـه بـا و دوسـت بـدار و بـا هـر 

یـاری اش را از یـاری فروگذار!«؟

کـه بـه خدا  آیـا هماننـد چنیـن سـتایش و ثنایـی ]در مـرگ علـی امیـر المؤمنیـن[ از کسـی 

پسـین ایمـان دارد و پیامبـر اسـالم و دینـش را تصدیـق نمـوده، روا اسـت و آیـا متصـور  و روز باز

کـه چنیـن سـپاس و ستایشـی را ]بـر چنیـن مصیبتـی[ بـرای پـروردگار محّمـد و علـی  اسـت 

گشـته  کـه سـخن خـدا بـه راسـتی و درسـتی، بـا ایـن دو تـن اسـتوار   پیشـکش نمـود؛ حـال آن 

و پایه هـای دیـن راسـت مسـتقیم بـا آن دو برپـا شـده و بـا تـالش ایشـان، ایـن اّمـِت رحمـت 

شده، به سعادت جاودان رسیده است؟

یه و خدای  گـر در برابـر ُهَبل، خداِی پـدران معاو آری؛ ایـن سـپاس و سـتایش جـای دارد ا

گر نگوییم تا واپسـین لحظۀ  خود او تا واپسـین روزهای زندگانی پیامبر به جای آورده شـود؛ _ ا

گری،  کـه بـاور بـه آن بـت در طـول دوران بیان چنین سـخنان رسـوا یـه _ در حالـی  حیـات معاو

در ژرفـای قلبـش رسـوخ یافتـه و با جانش آمیخته شـده بود.

کاِر  کـردن راه  ک  کشـته شـدن امـام حـق و در خـا کـه بـا  کـدام مسـلمان اسـت  وانگهـی 

کـه در منجـالب گمراهـی افتـاده و در بی دینـی، سـخت  یـش برسـد، مگـر آن  هدایـت، بـه آرزو

گشـته باشـد؟ غوطـه ور 

ایـن  پـس  فرمـود!«  ک  را هـال ایـن سـخنش: »خداونـد تجاوزگـران و ستم پیشـگان  اّمـا  و 

کـه از دهانشـان  سـخن خـدای عزیـز حکیـم را بنگریـد و بخوانیـد: »بـزرگ ]و زشـت[ سـخنی اسـت 
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بیـرون می آیـد�« ]کهـف/5[ وی چنـان ایـن سـخن را بر زبان می راَند که گویی از تجاوز و سـتم دور 

سـرکش  گـروه  همـان  دسـته اش  و  دار  و  او  بزرگـوار،  پیامبـر  تصریـح  بـه  کـه  آن  حـال   اسـت؛ 

و تجاوزپیشـه هسـتند و بـا ایـن حـال، وی از کسـی کـه بـه گمانـش جامـۀ تجـاوز و سـتم را بر تن 

کـرده اسـت، بـد می گویـد! آری؛ بـه نـاروا خـود را بـه صفتـی بسـته اسـت! سـرکش و تجاوزپیشـه 

که بر امام زمان خویش بشـورد و با او به جنگ و سـتیز برخیزد یا _ پناه بر خدا! _ خود  کسـی اسـت 

گـر اینـان دشـمنان آن امـام بوده انـد و امـام نیـز بـا  کـه بـه تصریـح قـرآن، معصـوم اسـت؟ ا امـام 

 ایشـان دشـمن بـوده، پـس بـر اسـاس روایـات بی شـماری از رسـول خـدا، آنـان دشـمنان خـدا 

و رسـولش هسـتند و آن نفریـِن متواتـر رسـول خـدا آنـان را دربرمی گیـرد: »و بـا هر که با او دشـمنی 

گذار!« گذارد، یاریش را فرو  ورزد، دشمنی ورز و آن که یاریش را فرو 

نگاهی به آنچه معاویه در نبرد با علی؟ع؟ بدان ها دست آویخت

کـه فرزنـد هنـد جگرخـوار بـرای بازداشـتن تـودۀ مـردم از یـاری امـام؟ع؟ و  دومیـن چیـزی 

ی  کـه خـون عثمـان بـر عهـدۀ و یخـت، ایـن بـود  برانگیختنشـان بـه نبـرد بـا او بـدان دسـت آو

کـه می خواهـد در ایـن ماجـرا داوری نمایـد،  کسـی را  اسـت و بایـد از او خون خواهـی شـود. 

کـه بـه ایـن مـوارد بنگـرد: رسـد 

یه در ماجرای قتل عثمان حضور نداشت تا قاتلش را ببیند؛ بلکه از یاری  1. خود معاو

ی خوشایندش بود؛ زیرا امید داشت پس از او با دلیل های  کشید و حّتی قتل و او دست 
بی ارزش به حکومت دست یابد.1

در ماجرای عثمان، در مدینۀ منّوره حضور نداشت2 _  2. امیرالمؤمنین_ سام اهلل علیه _ 

گرفته بود، نه با عثمان بود و نه بر او _ ؛ پس چگونه می تواند  یا در مدینه و در خانه اش آرام 

مباشرت آن حضرت در قتل یا نبرد با عثمان؛ درست باشد؟

کتاب )149/9-152( بنگرید. 1. به همین 

کتاب )243/9( گذشت. 2. گفتار در این زمینه، در همین 
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گواهی هـای باطـل را بـا دسیسـه پدیـد آوْرد تـا بی گناه تریـِن مـردم نسـبت  3. زادۀ حـرب 

کار را بـا اشـارۀ فرزنـد نابغه ]= عمـرو بن عاص[  یختـه شـده را مّتهـم سـازد؛ و ایـن  بـه آن خـون ر

ی را گـوش دنیا شـنیده اسـت:  نمـود کـه خـودش یگانـه عامـل قتـل عثمـان بـود؛ و ایـن فریـاد و
کـه در وادی السـباع بـودم.«1 کـه عثمـان را کشـتم، حـال آن  »منـم ابوعبـداهلل 

یــه  ــه بــه صبــح رســاند، معاو ی ــا معاو کــه چــون عمــرو شــب را ب گــزارش نمــوده  جرجانــی 

ی ســپرد و برایــش بدیــن منظــور فرمانــی نوشــت.  ــه و ــه و لقمــه ای چــرب ب مصــر را چــون هدی

گفتــم، بــه انجــام  کــه  کار نخســت را  گفــت: »رأی تــو چیســت؟« پاســخ داد: »همــان  پــس بــه او 

یفــه روان ســاخت. 
َ

ــن ابی ُحذ ــد ب کنــدی را در پــی محّم ــن هبیــرۀ  ــه، مالــک ب ی رســان!« معاو

یــه هدایایــی بــرای قیصــر فرســتاد و بــا او تــرک  مالــک او را ُجســت و بــه قتلــش رســاند. نیــز معاو

مخاصمــه نمــود.

یـه بـه عمـرو بـن عـاص گفـت: »در بـارۀ علـی چـه می اندیشـی؟« پاسـخ داد:  سـپس معاو

کـه در نظـر مـردم، بهتریـن  کسـی  »علیـه او طـرح خوبـی دارم. بهتریـن مـردم عـراق از جانـب 

کـه تـو شـامیان را بـه نپذیرفتـن  اسـت، نـزد تـو آمـده تـا بـه بیعـت بـا علـی دعوتـت نمایـد؛ و ایـن 

کنـدی  ک اسـت. سـرکردۀ شـامیان ُشـَرْحبیل بـن سـمط  ایـن بیعـت فراخوانـی، بـس خطرنـا

که با جریر، فرسـتادۀ علی به سـوی تو، دشـمنی دارد. پس ُشـَرْحبیل را فراخوان و افراد  اسـت 

قابـل اعتمـادت را نـزد او بگمـار تـا در میـان مـردم چنیـن شـایع کنند که علی عثمان را کشـته 

اسـت. ایـن کسـان بایـد در نظـر ُشـَرْحبیل نیـز مقبـول باشـند. ایـن سـخن همۀ شـامیان را بر آن 

گـر در قلـب ُشـَرْحبیل جـای  چـه دوسـت مـی داری، مّتحـد می سـازد؛ و نیـز همیـن سـخن ا

گیرد، دیگر هرگز از آن بیرون نشود.«

یـه بـه ُشـَرْحبیل نوشـت: »جریـر بن عبـداهلل از جانـب علی بن ابی طالـب آمده و  پـس معاو

کن و بدین سـو  بیا!« نیز معاویه، یزید بن اسـد، بسـر  گوار دارد. پس حرکت  درخواسـتی بس نا

کتاب )136/9-138( آوردیم، بنگرید. 1. آن چه را به تفصیل در همین 
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بـن ارطـاة، عمـرو بـن سـفیان، ُمخـارق بن حـارث، حمزة بـن مالک، و حابس بن سـعد طائی را 

نیـز  و  یـه  افـراد قابـل اعتمـاد و ویـژگان معاو و  بنـی قحطـان و یمنیـان  اینـان سـران  فراخواْنـد. 

یـه به آنـان فرمان داد که بـه دیدار ُشـَرْحبیل روند و  عمـوزادگان ُشـَرْحبیل بـن سـمط بودنـد. معاو

خبرش دهند که علی عثمان را کشته است.

کـه در ِحْمـص بـود رسـید، بـا یمنیـان مشـورت نمـود.  یـه بـه ُشـَرْحبیل  چـون نامـۀ معاو

کـه دوسـت و دامـاد معـاذ بـن جبـل و  آنـان اختـالف نظـر یافتنـد. عبدالّرحمـان بـن غنـم ازدی 

کـه از سـرزمینت هجرت  فقیه تریـِن شـامیان بـود، برخاسـت و گفـت: »ای ُشـَرْحبیل! از روزی 

نمـوده ای، تـا ایـن هنـگام، همـواره خداونـد خیـرت را افـزون گردانده اسـت. تا زمانـی که مردم 

سـتایش خویـش را فرونگذارنـد، نعمـت افـزون از جانـب خداونـد نیـز قطـع نگـردد؛ و وضـع 

کـه خودشـان حالشـان را دگرگـون سـازند. بـه مـا خبـر  هیـچ مردمـی دگرگـون نشـود، مگـر ایـن 

کشـته باشـد،  گـر علـی او را  کشـته اسـت1؛ حـال ا کشـته شـده و علـی او را  کـه عثمـان  رسـیده 

گر علی او را نکشـته  مهاجـران و انصـار کـه سـرکردگان مـردم هسـتند، بـا او بیعت نموده اند؛ و ا

یـه را علیـه او تصدیـق می کنـی؟ خـود و مردمت را بی آبرو مسـاز2؛  باشـد، پـس چـرا سـخن معاو

کـه جریـر کامیـاب ایـن ماجـرا باشـد، خودت به سـوی علی روان شـو  گـر دوسـت نمـی داری  و ا

و از جانـب شـامیان و مردمـت بـا او بیعـت نمـا!« اّمـا ُشـَرْحبیل ایـن سـخن را نپذیرفـت و بـه 

کـه مـردی عبادت پیشـه بـود، برایـش  یـه تـن نـداد. عیـاض ثمالـی  چیـزی جـز حرکـت نـزد معاو

سـروده ای چنیـن فرسـتاد:
ای ُشَرْحبیل بن سمط! با مهر علی به هر چه خواهی، خواهی رسید.

گمــراه از بنــی  کســی در آن نیســت؛ پــس ســخن آن  ای ُشــَرْحبیل! شــام از آِن تــو اســت و جــز تــو 

ِفهــر را فروگــذار!

یـه چنین خبر رسـیده کـه علی قاتل  1. در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد ]71/2[ چنیـن آمـده اسـت: »بـه معاو
عثمـان بـوده؛ و تـو را از همیـن روی می خواهد.«

ک مساز!«)غ.( 2. در وقعة صّفین آمده است: »خودت و مردمت را هال



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 454

ــۀ  ــاد ناق ــون فری ــوم همچ ــا ش ــرای م ــت و ب ــاده اس ــی نه ــب، دام ــه فری ــو ب ــرای ت ــرب ب ــد ح فرزن
صالــح اســت.1

گشــت  کام او خواهــد  کمــک مــا بــه آن چــه خواهــد، دســت یابــد، فرمان روایــی مــا  گــر بــه  پــس ا
کمرشــکن اســت. و جنــگ 

ــر مــا  ک را ب کار از فــرط بیم افزایــی، زنــان پــا کــه ایــن  ــا عراقیــان مبــاش؛  پــس در پــی جنــگ ب
حرام خواهد ساخت.

کــه بــه خون خواهــی خــود  گام زننــده بــر زمیــن، از هاشــمیان ]غیرتمنــد[  همانــا علــی بهتریــن 
ــازد[. ــا نمی س ــِی او را ره ــود، خون خواه ــته ش کش ــانش  ــی از خویش کس ــر  گ ــند ]و ا می رس

گردن مردمان ]بیعت و[ عهد و پیمانی است، همچون عمر و ابوبکر. او را بر 

کفر، در پناه خدای عزیز قرار می دهم. کافرانه به قهقرا مگرد! تو را از  کن و  پس با وی بیعت 

که خواهند تو را در تاطم دریا افکنند. گوش فرامده؛  به سخن فرومایگان 

که تو با نیزۀ آماده در راه ایشان به نبرد با علی برخیزی؟ آنان را چه زیان رسد 

گر پیروز گردند، بر ما پیشوایی جویند؛ و ما _ خدا را شکر _ در آن هنگام، بیگانه شمرده شویم! ا

گــر شکســت خورنــد، جــز مــا کســی از آتــش جنــگ، آســیب ندیــد و علــی تــا پایــان روزگار دشــمن  و ا
مــا خواهــد بود.

کــه خــون قحطانیــان در کشورشــان بــر زمیــن جــاری  بــرای بــزرگان لــؤی بــن غالــب آســان اســت 
گردد.

گاهیــم  کــه نــه مــا از حقیقــت آ گــذار؛  خــدا خیــرت دهــد! ]ماجــرای قتــل[ عثمــان بــن َعّفــان را وا
و نــه تــو؛

کشــته شــد. پــس ســخن آن حقیــر یــک چشــم )=معاویــه( یــا عمــرو ]بــن  کــه او بــه چــه صــورت 
عــاص[ را بــاور مکــن!

یـه درآمـد، مردم به اسـتقبالش رفتند و بزرگش داشـتند. سـپس  چـون ُشـَرْحبیل نـزد معاو

گفـت:  یـه بـه سـخن پرداخـت و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد،  یـه وارد شـد. معاو بـر معاو

»ای ُشـَرْحبیل! جریـر بـن عبـداهلل مـا را بـه بیعـت علـی می خواَنـد. علـی بهتریـِن مردم اسـت2؛ 

1. مَثل است در شومی. بنگرید به: ثمار القلوب: ص282 ]ص352[�

کـه بـدان اشـاره نمودیـم، سـازگاری دارد؟  یـه بـا آن دشـنام های زشـت و سـخنان گزنـده اش بـه علـی  2. آیـا ایـن سـخن معاو
کـه دو زبـان و دو چهـره دارد. ایـن اسـت نفـاق؛ و چنیـن اسـت منافـق 
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گـر عثمـان بـن َعّفـان را نکشـته بـود. من]پاسـخ[ خـود را نـگاه داشـتم تـا تـو بیایـی؛ و جـز  البّتـه ا

که من نیز مردی از شـامیان هسـتم و آن چه ایشـان را خشـنود سـازد، من نیز از آن  این نیسـت 

خشـنودم و هـر چـه را مایـۀ بیـزاری آنـان باشـد،من نیـز از آن بیـزارم.« ُشـَرْحبیل گفـت: »مـی روم 

یارو شـدند  کـه بـرای او آمـاده شـده بودنـد، با او رو و می اندیشـم.« پـس بیـرون آمـد و آن گروهـی 

کشـته اسـت. پـس خشـمگینانه نـزد  کـه علـی عثمـان بـن َعّفـان را  و همگـی خبـرش دادنـد 

یـه! مـردم نظری جز این ندارند که علی عثمان را کشـته  یـه رفـت و بـه او گفـت: »ای معاو معاو

کنـی، یـا تـو را از شـام بیـرون می رانیـم و یـا بـه قتلـت  گـر بـا او بیعـت  اسـت. بـه خـدا سـوگند! ا

کـه بـا شـما مخالفـت کنم؛ من نیـز مردی  یـه پاسـخ داد: »مـن کسـی نیسـتم  می رسـانیم!« معاو

از شـامیان هسـتم.« ُشـَرْحبیل گفـت: »پـس ایـن مـرد ]= جریـر[ را بـه سـوی آن کـه او را فرسـتاده 

کـرد؛ و همـۀ  کـه ُشـَرْحبیل بـرای جنـگ بـا عراقیـان بینـش پیـدا  یافـت  یـه در بازگـردان!« معاو

شـام نیـز با او اسـت.

ُشـَرْحبیل بیـرون آمـد و نـزد ُحَصیـن بـن نمیـر رفـت و به او گفـت: »جریر را فراخـوان تا نزد ما 

که ُشـَرْحبیل بن سـمط  آید!« ُحَصین کسـی را در پی جریر فرسـتاد و پیام داد: »به دیدار ما بیا؛ 

نـزد مـا اسـت!« پـس جریـر و ُشـَرْحبیل در نـزد ُحَصین گرد آمدند و ُشـَرْحبیل به سـخن پرداخت 

ک1 بـه سـراغ مـا آمـده ای تـا مـا را در دهـان شـیران  و گفـت: »ای جریـر! بـا دعوتـی مبهـم و شـبهه نا

کـه قاتـل  انـدازی؛ و می خواهـی شـام را بـا عـراق درآمیـزی ]و زیـر فرمـان علـی درآوری[. علـی را 

گفته ای، بازخواست خواهد  عثمان است، ستوده ای؛ و خداوند در روز قیامت، تو را از آن چه 

کـه دعوتـی مبهـم و  گفـت: »ای ُشـَرْحبیل! اّمـا ایـن سـخنت  فرمـود.« جریـر بـه وی روی نمـود و 

گرد آمده   که مهاجران و انصار بر آن  کار چنین باشد، حال آن  ک نموده ام؛ چگونه این  شبهه نا

و همداسـتان گشـته اند و بـا طلحـه و زبیـر کـه آن را پـس زدنـد، بـه جنـگ برخاسـتند؟ و اّمـا ایـن 

سـخنت که تو را در دهان شـیران انداخته ام؛ تو خود، خویشـتن را در دهان شـیران انداخته ای. 

و اّمـا آمیختـن عـراق بـا شـام؛ آمیختـن آن دو بـر حـق، بهتـر از جدایی شـان بـر باطـل اسـت. و اّمـا 

1. در شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید، »ُملّفق« )= بر بافته( آمده است. )ن.(
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که علی عثمان را کشـته؛ به خدا سـوگند! در این باره حجتی در دسـت نداری،  این سـخنت 

گراییـده ای؛ و نیـز از همـان دوران  مگـر تهمـت زدن از راه دور و بـر پایـۀ ندیده هـا! اّمـا تـو بـه دنیـا 
سعد بن ابی وّقاص، در دلت نسبت به من چیزی بود.«1

یـه رسـید. پـس جریـر را خواسـت و او را سـخت توبیـخ  گـوش معاو گفتـار ایـن دو تـن بـه 

که شـامیان به او چه پاسـخ داده اند. سـپس جریر به ُشـَرْحبیل نوشـت: نمود؛ و نمی دانسـت 
ای ُشَرْحبیل بن سمط! از هوای نفس پیروی مکن؛ که دنیا برایت جای دین را نخواهد گرفت.

کــه خواهــی،  و بــه زادۀ حــرب بگــو: امــروز تــو را حرمتــی نیســت تــا بــا آن، چیــزی را ]= خافــت[ 
کنــی؛ پــس امیــدش را بــه آن، بُبــر! قصــد 

کــه فریــب بخــوری یــا بــه  کار حــق جویــی جــدی شــده اســت و تــو برکنــار از آنــی  ای ُشــَرْحبیل! 
کشــانده شــود یــا ضایــع و بــی اســتفاده شــوی. انحــراف 

کــه در شــتاب  کــه بــر تــو از آن بیــم داریــم شــتاب مکــن؛ عجلــه نکــن  پــس درنــگ ورز و در آنچــه 
خیری نیســت!

کــه جامــۀ عّزتــت  کــه بــه ســوی بدتریــن مقصدهــا اســب می دوانــد؛  کســی مبــاش  همچــون 
گشــته ای. دریــده و خــوار و ذلیــل 

گفتــه؛ و خداونــد در دل و جــان علــی بــن  فرزنــد هنــد در حــّق علــی ســخنی بــه باطــل و تهمــت 
کنــد[. ابی طالــب بســی بزرگ تــر اســت ]کــه معصیــت او 

کار فرزنــد َعّفــان لغزشــی نداشــت نــه فرمانــی در آن بــاره داد و نــه مــردم را علیــه او  علــی در 
گرد آورد و نه خود به قتل او دست یازید2. برانگیخت و 

گرفت. که مرگ در خانۀ عثمان، او را فرا گاه  او در این ماجرا فقط خانه نشین بود تا آن 

کــه بــه دوش  گناهــی  کیفــر آن ســخن باطــل  و آن بهتــان  و آن  گویــد،  کــه جــز ایــن ســخنی  هــر 
گرفتــه، او را بــس!

کـــه بـــه او  علـــی تنهـــا وصـــّی رســـول خـــدا از میـــان بســـتگان او و شهســـوار ویـــژۀ پیامبـــر اســـت 
مَثـــل زننـــد.

1. تفصیل این ماجرا را در الکامل فی الّتاریخ )360/2( بنگرید.)غ.(

کمـک  2. در شـرح نهـج البالغـۀ ابـن ابـی الحدیـد )81/3(، مصـرع دوم چنیـن آمـده اسـت: »نـه بـا سـخنی علیـه او و نـه 
رسـاندن بـر ضـد او و نـه در بـه قتـل رسـاندنش«. )ن.(
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گفـت: »ایـن  چـون ُشـَرْحبیل ایـن نامـه را خوانـد، در بهـت و اندیشـه فـرو رفـت و بـا خـود 

کـه در جانـم  نصیحتـی اسـت بـه مـن، بـه سـود دیـن و دنیایـم. نـه؛ بـه خـدا سـوگند! مـادام 

کار هیـچ شـتابی نمـی ورزم.« اّما آن  کنـم، در ایـن  نسـبت بـه آن، دغدغـه و تردیـدی احسـاس 

کسـانی را از ایـن سـو و آن سـو پیرامـون او  یـه  کردنـد و معاو کمیـن  افـراد بـرای ]فریـب دادن[ او 

ی آینـد و رونـد و قتـل عثمـان را در نظـرش بـزرگ جلـوه دهنـد و علـی را بـه آن  گـرد آورد تـا نـزد و

کـه رأیش را  مّتهـم سـازند و گواهی هـای باطـل و نامه هـای دروغیـن بـر آن ارائـه نماینـد؛ چندان 

ی از مـردم  کردنـد. ایـن خبـر بـه قومـش رسـید؛ پـس خواهـرزادۀ و بازگرداندنـد و عزمـش را جـزم 

کـرد و از شـامیاِن پیوسـته بـه  ی بیعـت  کـه هـم رأی علـی بـن ابی طالـب بـود و بعدهـا بـا و بـارق 

علـی و مـردی عبادت پیشـه بـود، برایـش چنیـن پیـام فرسـتاد:
کــه  کــه آن شــقّی شــرور، فرزنــد هنــد، تیــری بــه ســوی ُشــَرْحبیل افکنــده  بــه جــان پــدرم ســوگند 

کشندۀ او است.

کشــان نــزد شــرحبیل رونــد ]و او را  گــرد آورده تــا همــه دامــن  گروهــی را از ایــن ســو و آن ســو 

کننــدۀ آن اســت. ]نــه علــی بــن  گنــاه قتــل عثمــان،  کــه ســزاوارتر از همــه بــه  بفریبنــد[؛ حــال آن 

ابی طالــب؟ع؟[.

که به سوی هر چه دوست می دارند، مرکبش رانده می شود. آن مرد یمنی ضعیف را یافته 

گــذارد، از تقــوا  کــه خــدا او را بــه خــود وا کســی  کــرده اســت.  او هــم زیــر ایــن بــار ســنگین ســر خــم 

بهــره ای نخواهــد یافــت؛

که زادۀ هند، پیش از آن او را خواهد خورد. و دین خود را بدهد تا از دنیای ابن هند بخورد؛ ها 

گفتنــد: علــی قاتــل او اســت و شــّر و آســیب وی از روی  از روی نیرنــگ دربــارۀ زادۀ عّفــان 

دشــمنی بــه عثمــان رســیده اســت.

کــوه ثبیــر را در جــای خــود اســتوار نمــود! علــی و اطرافیانــش از دســت درازی  کــه  نــه؛ بــه خدایــی 

کردند. بــه او، خویشــتن داری 

کــه همگــی از عثمــان دلــی چــون دیــگ  کــه او هــم یکــی از صحابــۀ محّمــد بــود  جــز ایــن نیســت 

جوشــان داشــته و از او بــه ســختی خشــمگین بودنــد.

کنـون  گفـت: »ایـن برانگیختـۀ شـیطان اسـت. ا چـون ایـن سـخن بـه ُشـَرْحبیل رسـید، 
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خداوند قلب مرا آزمود. ]و تردید را از من زدود[ به خدا سـوگند! یا سـرایندۀ این شـعر را تبعید 

کـه  گریخـت و نزدیـک بـود  کوفـه  گریخـت!« پـس آن جـوان بـه  می کنـم و یـا از دسـتم خواهـد 

شـامیان بـه تردیـد افتنـد.

یـه در پـی ُشـَرْحبیل بـن سـمط فرسـتاد و بـه او گفـت: »پاسـخ تـو به درخواسـت حق  معاو

]= خـون خواهـی عثمـان[ و آنچـه در ایـن باره انجام دادی _ پاداشـت در برابر آن با خدا اسـت 

کـه تـو  کار  کـه خـود می دانـی! اّمـا ایـن  _ و مـردم شایسـته، آن را از تـو پذیرفته انـد، چیـزی اسـت 

درسـتِی آن را شـناختی، جـز بـا رضایـت عمومـی سـامان نیابـد. پـس بـه سـوی شـهرهای شـام 

که به  کشـت و بر مسـلمانان واجب اسـت  که علی عثمان را  روان شـو و در میان مردم ندا ده 

ی برآینـد!« ُشـَرْحبیل روان گشـت و از مـردم ِحْمـص آغـاز نمـود. پـس بـه خطبه  خون خواهـی و

گروهـی در حمایـت از  کشـت.  گفـت: »ای مـردم! همانـا علـی عثمـان بـن َعّفـان را  ایسـتاد و 

کشـت و همـگان را شکسـت داد و بـر سـرزمین  عثمـان بـه خشـم آمدنـد و علـی آنـان را نیـز 

کنون او شمشـیرش را برکشـیده و بر دوش  گشـته جز شـام جایی نمانده اسـت. ا اسـالم چیره 

نهـاده و شمسـیر بـه دسـت در غرقابـۀ مـرگ فـرو می بـرد تـا بـه سـراغ شـما آید یـا خداونـد وضعی 

او نمی یابیـم؛ پـس بکوشـید  بـا  نبـرد  یـه در  از معاو را نیرومندتـر  کـس  آوَرد. هیـچ   دیگـر پدیـد 

 و برخیزیـد!« همـۀ مـردم فراخوانـش را پذیرفتنـد، جـز عبادت پیشـگان ِحْمـص که برخاسـتند 

که چه می اندیشـی  گفتند: »خانه های ما هم مسـجد ما اسـت و هم مقبرۀ ما؛ تو خود دانی   و 

 و چـه می کنـی!« ُشـَرْحبیل شـهرهای شـام را بـه جنبـش برانگیخـت تـا همـه را پشـت سـر نهـاد 

کـه  و بـر هیـچ قومـی در نیامـد، مگـر آن کـه فراخـوان او را پذیرفتنـد. پـس نجاشـی بـن حـارث1 

ی بود، برایش چنین پیام فرستاد: دوست و
گشتی. کینه ات از جریر مالکی، از ما جدا  که به سبب  ای ُشَرْحبیل! نه برای دین، 

کنون همچون ســاربانی بی شــتری  کــه میــان ســعد و او درگرفــت. و تــو ا یعنــی بــه خاطــر ســتیزی 

ی، نجاشـی از مردم بنی حارث بـن َکْعب بود که قیس بن عمرو  1. در وقعـة صّفیـن چنیـن آمـده؛ اّمـا معروف آن اسـت که و
گذشت.)غ.( کتاب )125/2( در پانوشت  نام داشت. شرح حال وی در همین 
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کاری عبــث و نابه جــا پرداخته ای[. کــه ُحــدی خواَنــد ]و بــه 

کــه ایــن یــاور، چــه  قــدر از حــق  کــرد؟! خــدا را  کــه بجیلــه قریــش را ســرزنش  گاه  کار آن  تــو را چــه 

دور است!

کــه عقــل هــر بصیرتمنــدی در آن درمانــده و خــود حضــور نداشــته ای، از روی  آیــا در ماجرایــی 

شــبهه حکــِم قطعــی صــادر می کنــی؟

کــه چگونگــی آن را بــه تــو  کــه راهبــر نیســتند و در ماجرایــی  کســانی  آن هــم بــر پایــۀ ســخن 

رســاندند، حاضــر نبودنــد؟

کــه شــیطان آنــان را  کــه خــود غائــب بودنــد و تیــری بــه غیــب پراندنــد تــا جایــی  کســانی  ســخن 

فریــب داد، چــه ارزشــی دارد؟

که مردم بی واهمه و با شادمانی، با علی بیعت نمودند؟ این را نادیده می گیری 

کنیم؛ همانند او را نیابند. کسی را مانند او بیاورید تا با وی بیعت  گفته شود:  که چون  همو 

گــردی؛ ای  گیــر جنــگ بــا علــی شــوی و بــه شــقاوت دچــار  ای ُشــَرْحبیل! چــه بســا فــردا در 

کوچکــی نیســت. کــرده ای، امــر  شــرحبیل! آنچــه تــو 

 589/1 اإلســـتیعاب:  ُمزاِحـــم: ص49-57 ]ص44-51[؛  بـــن  نصـــر  وقعـــة صّفیـــن  بـــه:  بنگریـــد 
یـــخ الّتار فـــی  الکامـــل  ]514/2[؛   392/2 الغابـــه:  ْســـد 

ُ
أ ُشـــَرْحبیل؛  حـــال  شـــرح  در  دوم/700[   ]قســـمت 

 ابن اثیـــر: 119/3 ]360/2[؛ شـــرح نهـــج البالغـــه تألیـــف ابن ابی الحدیـــد: 139/1 و 249 و 250 ]71/2-73؛ 

�)]83-79/3

بـا  بیعـت  کـه  بـود  سـاختگی  نامه هـای  و  دروغیـن  گواهی هـای  از  زشـت  گونـۀ  ایـن  بـا 

پذیرفـت! سـامان  امیرالمؤمنیـن  علـی  بـا  نبـرد  بـرای  یـه  معاو

4. عثمان را مردانی مجتهد از مهاجران و انصار و برجستگان صحابۀ عادل محّمد؟ص؟ 

کردنـد و دوری و بینگانگـی اش از  ی تمـام  کـه حّجـت را بـر و کشـتند و ایـن پـس از آن بـود 

کتـاب و سـّنت را اثبـات نمودنـد و بـه حکـم قـرآن، خونـش را تبـاه شـمردند.1 پـس آنـان را نـه 

کـه  خون بهـا الزم بـود و نـه قصـاص؛ و موالمـان امیرالمؤمنیـن نیـز جـز یکـی از مهاجـران نبـود 

کتاب )168/9-208( بنگرید. 1. به همین 
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هماننـد ایشـان در ایـن کار درآمـد و از آن بیـرون شـد؛ و چنیـن نبـود کـه خداونـد همـۀ آنان را بر 

گـرد آوَرد و بـه نابینایی دچار سـازد! گمراهـی 

یـه نوشـت1 و احتجـاج بـه آن در سـخنان شـماری  همیـن را امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه معاو

کـه سـخنش در همیـن کتـاب  از صحابـه آمـده اسـت؛ همچـون صحابـی بـزرگ، هاشـم ِمْرقـال، 

ـد )ص290( گذشـت؛ نیـز عّمـار بـن یاسـر سـتوده شـده به وسـیلۀ کتاب 
ّ
)121/9( و نیـز همیـن مجل

کـه گفتـارش را در همیـن کتـاب )110/9( آوردیـم؛ همچنیـن صحابی بزرگ و کهنسـال،  و سـنت 

کـه  کتـاب )139/9( یـاد شـد؛ و هـم عبدالّرحمـان بـن عثمـان  کـه سـخنش در همیـن  ابوطفیـل، 

گـر آنـان را پنـاه داد  گنـاه علـی؟ع؟ چـه بـود، ا گذشـت. پـس  کتـاب )158/9(   گفتـارش در همیـن 

و یاری و حمایت نمود و شّر سرکشان را از ایشان دور ساخت؟

ی رشـتۀ موّدتـی اسـتوار داشـتند،  کـه در سـپاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بودنـد یـا بـا و 5. آنـان 

ی نداشـتند و بیشـینۀ ایشـان  همگـی قاتـالن عثمـان نبوده انـد و هیـچ گونه مباشـرتی در کار و

از آن صحابـۀ عـادل در  گروهـی شـناخته شـده  ایـن ماجـرا نقشـی نداشـتند؛ بلکـه تنهـا  در 

کـدام حّجـت شـرعی، زادۀ صخـر  کـه بـه امـام حـق، پنـاه آورده بودنـد. پـس بـا  میانشـان بودنـد 

کشـته شـدن موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  قتـل همـۀ آنـان را روا می شـمرد و پیـش یـا پـس از 

کشتارشان پرداخت؟ شهرها به جستجوی تک تک ایشان برآمد و به سختی به 

ــاص  ــّق قص ــان ح ــر آن گ ــه؛ و ا ی ــه معاو ــد و ن ــش بودن ــان، فرزندان ــون عثم ــان خ 6. صاحب

کار ناتــوان بودنــد، بایــد آن را بــه خلیفــۀ آن زمــان، موالمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟  داشــتند و از ایــن 

کــه بــه  کنــد و حکــم قطعــی خداونــد را صــادر نمایــد؛ او  کارشــان نظــر  عرضــه می داشــتند تــا در 

کارشــناس تریِن اّمــت در قضــاوت بــود. تصریــح پیامبــر امیــن، 

آری؛ معاویه خون های دیگری از امیرالمؤمنین؟ع؟ می خواست: خون برادرش حنظله 

فرزند ابوسفیان، جّد مادری اش عتبة بن ربیعه، دایی اش ولید بن عتبة بن ربیعه، عموزادگانش 

کتاب )157/9-162( بنگرید. 1. به همین 
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عاص بن سعید بن عاص بن امّیه و عقبة بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امّیه. اّما وی هرگز از 

این خون ها نامی به میان نیاورد؛ زیرا نمی توانست بدین سان مسلمانان را بفریبد؛ چرا که آنان 

کارشان را دیدند. وی تنها  که با رسول خدا؟ص؟ جنگیدند و سزای  بت پرستانی مشرک بودند 

که هر یک از افراد خاندانی  گونه ای از سیرۀ جاهلّیت  خون عثمان را سپر ساخت، آن هم با 

گر رابطۀ خویشاوندی شان  می توانست در پی خون خواهی عضوی از آن خاندان برآید، حّتی ا

گوش شامیاِن دور از  که در شرع پذیرفته نشده بود، هنوز پژواک آن در  دور باشد. این شیوه 

که معاویه آنان را فریفت و هوادار خود  اصول و قوانین دینی طنین انداز بود و از این جا بود 

گشت؛ وگرنه آن جنگ سخت و خونین  ساخت و با این حق پوشی و نیرنگ بر ایشان چیره 

چیزی نبود جز شعلۀ کینه های بدری و خشم های جاهلی و دشمنی های ُاُحدی که معاویه به 

گاه آن را برپا ساخت تا به انتقام خون خاندان عبدشمس برخیزد؛ و  گاه غفلت مسلمانان، به نا
این هدف بر هیچ کس، حّتی زنان حجله نشین، پوشیده نبود.1

کـه بـه آن چـه بیعـت حـق ]بـا امیرالمؤمنین؟ع؟[ که  یـه آن بـود  7. نخسـتین وظیفـۀ معاو

برگردنـش بـود، سـر بسـپارد و در جماعـت مسـلمانان درآیـد و بـا فرونشسـتن از بیعـت، اّتحـاد 

ایشـان را از هـم نپاشـد؛ و سـپس دعوایـش را نـزد صاحـب بیعـت َبـرد تـا دربـارۀ آن، حکم کند؛ 

یه آمده است: که در نامۀ امیرالمؤمنین به معاو چنان 

»و اّمـا ایـن سـخنت: ›قاتـالن عثمـان را بـه من بسـپار!‹ تـو را به این کار چـه کار؟ فرزندان 

ی  کـه بـرای خون خواهـی و گـر اّدعـا داری  کار سـزاوارترند.2 و ا عثمـان حاضرنـد و از تـو  بـه ایـن 

کن3؛ زیـرا  گـردن تـو اسـت، اقـدام  کـه بـر  کاری[ بـه بیعتـی  از آنـان تواناتـری، پـس ]پیـش از هـر 

کتاب )371/9( بنگرید. 1. به سخن اّم الخیر در همین 

د چنیـن آمـده اسـت: »تـو را بـه عثمـان چـه کار؟ تـو تنهـا مردی هسـتی از بنی امّیـه؛ و فرزنـدان عثمان برای  2. در گـزارش ُمَبـّرَ
خون خواهـی وی سـزاوارترند.«

از آن  آمـده اسـت: »پـس در آن چـه مسـلمانان پذیرفته انـد، درون شـو و سـپس دادخواهـی  د چنیـن  ُمَبـّرَ گـزارش  3. در 
بـه مـن بسـپار!« را  جماعـت 
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گیـر اسـت که کسـی در نپذیرفتن آن اختیاری نـدارد و نمی توان در آن بازنگری  ایـن بیعتـی فرا

گـذار!« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 88/1 ]92/1[؛  نمـود؛ سـپس دادخواهـی از آن جماعـت را بـه مـن وا
نهـج  الفریـد: 284/2 و 285 ]137/4[؛ شـرح  الِعقـد  ]271/1[؛  د: 225/1  ُمَبـّرَ و األدب  اللغـة  فـی  الکامـل 

البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 252/1 ]89/3[(

یـه آمـده اسـت: »در بـارۀ قاتـالن عثمـان ُپرگویـی  در نامـۀ دیگـر آن حضـرت؟ع؟ بـه معاو

گـر از رأی و مخالفـت بازگـردی و در آن چـه مسـلمانان پذیرفته انـد، درآیـی و سـپس  کـردی. ا

کتـاب خـدا در بـارۀ تـو و ایشـان حکـم  گـذاری، بـر پایـۀ  دادخواهـی از آن جماعـت را بـه مـن وا

کـودک ]در آغـاز[  خواهـم نمـود؛ اّمـا آن چـه تـو می خواهـی، ]نیرنگـی رسـوا،[ همچـون فریـب 

بازداشـتنش از شـیر اسـت.« 

یه؛ به هسـتی ام سـوگند!  یه نیز آمده اسـت[: »ای معاو ]در نامۀ دیگر آن حضرت به معاو

کـه مـن بی گناه تریـن مـردم دربـارۀ  گـر بـا عقـل خویـش و نـه هـوای نفسـت نظـر کنـی، می بینـی  ا

کـه مـرا بی گنـاه  کـه مـن از آن برکنـار بـودم؛ مگـر آن  خـون عثمـان هسـتم؛ و در خواهـی یافـت 

مّتهم سـازی و آن چه را برایت آشـکار اسـت، بپوشـانی!« )اإلمامة و الّسیاسـة: 81/1 ]85/1[؛ الِعقد 
الفریـد: 284/2 ]136/4[؛ نهـج البالغـه: 7/2 و 124 ]ص367[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدید: 

248/1؛ 300/3 ]75/3؛ 35/14[(

همسـر  آنـان  بودنـد.  برآمـده  خواسـت  ایـن  پـی  در  یـه  معاو از  پیـش  زبیـر  و  طلحـه   .8

کشـیدند و امـام؟ع؟ بـا آن دو جنگیـد، پـس از آن  خانه نشـین رسـول خـدا؟ص؟ را از پـرده بیـرون 

کـه مـن عثمـان را  یـد  کـه امـام، حّجـت را بـر آن دو تمـام نمـود و بـه آنـان نوشـت: »شـما اّدعـا دار

کشـته ام! داور میان من و شـما همان کسـانی از مردم مدینه باشـند که هم از من سـرپیچیدند 

و هـم از شـما1؛ سـپس هـر کـس بـار گناهی را که انجام داده بر دوش کشـد. نیـز اّدعا کرده اید که 

بـه فرمـان مـن درآینـد  فرزنـدان عثمـان زنده انـد؛ نخسـت  پنـاه داده ام.  را  قاتـالن عثمـان   مـن 

1. همچون: سعد بن ابی وّقاص، عبداهلل بن عمر، محّمد بن مسلمه.
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و سـپس قاتـالن پدرشـان را بـرای دادخواهـی نـزد من آرند. شـما را با عثمان چـه کار، خواه ظالم 

کار زشـت را بـا هـم  کنـون دو  کشـته شـده باشـد و خـواه مظلـوم؟ شـما بـا مـن بیعـت کرده ایـد و ا

انجـام داده ایـد: شکسـتن بیعت و بیرون  آوردن مادرتان!« )نهج البالغـه: 112/2 ]ص446[؛ اإلمامة 

و الّسیاسة: 62/1 ]66/1[(

یـه نوشـت: »طلحـه و زبیـر بـا مـن بیعـت نمودنـد و سـپس  نیـز آن حضـرت؟ع؟ بـه معاو

پیمان شـکنی کردنـد و ایـن کارشـان همچـون ارتـداد و بازگشـت از اسـالم بـود. پـس بـه جنگ 

کـه حـق درآمـد  گاه  تـا آن  بـر ایشـان تمـام نمـودم   بـا آن هـا برخاسـتم پـس از آن کـه حجـت را 

کـه آنـان خـوش نداشـتند. پـس در آن چـه مسـلمانان  گشـت، حـال آن  و حکـم خـدا چیـره 

پذیرفته انـد، درون شـو!« )کتـاب صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم: ص34، چـاپ مصـر ]ص29[؛ الِعقـد الفریـد: 
284/2 ]136/4[؛ اإلمامـة و الّسیاسـة: 81/1 ]85/1[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 248/1؛ 

300/3 ]75/3؛ 36/14[(

آیــا همیــن حّجت هــا بــرای معاویــه کافی نبــود؟ در حالی که این ســخن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کافــر شــدن و یــا بــا  گــوش دنیــا طنین انــداز اســت: »چــاره ای جــز یکــی از ایــن دو نیســت: یــا  در 

ــاران جمــل و پیامــد آن خودپرســتی  کار ی ــِد  ــه فرجــام ب  ایــن جماعــت جنگیــدن!« مگــر معاوی

گــروه از  کشــته شــدن هــزاران  و غــرور و دویــدن در پــی هــوا و هــوس را ندانســت، آن هــم پــس از 

ــای  ــا جان ه ــید ت کش ــیر  ــه شمش ک ــن  ــس ای ــل؟ پ ــا باط ــق ی ــل ح ــد از اه ــا ب ــوب ی ــان های خ انس

کــه  گروه هایــی  کــودکان را بســتاند و جمع هــا و  انســان های بی گنــاه یــا مّتهــم و مــردان و زنــان و 

کــه  کســی  هــم  آن   _ رســاند  قتــل  بــه  نفــر  یــک  برابــر  در  می رســید،  هــزاران  بــه  تعدادشــان 

اجتهادپیشــگان عــادل از اّمــت محّمــد، پــس از اتمــام حّجــت بــر وی، او را کشــته بودند _ کاری 

ــن  ــد در ای ــد هن ــدارد و فرزن ــی ن ــواز دین ــچ ج ــده و هی ــمرده ش ــوع ش ــریعت ممن ــه در ش ک ــت  اس

کــه نشــانی از  کــه امــام؟ع؟ بــه او نوشــت: »در ایــن میــان، نــه ســخنی می گویــی  ماجــرا چنــان بــود 

ســّنت داشــته باشــد و نــه بــر آن گواهــی داری و نــه بــه آیــه ای از کتــاب خــدا یــا سفارشــی از پیامبــر 
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تألیــف  البالغــه  نهــج  شــرح  ]ص109[؛  ص122  ُمزاِحــم:  بــن  نصــر  صّفیــن  )کتــاب  می زنــی.«  چنــگ 

ابن ابی الحدید: 412/3 ]86/15[(

کنـد، پذیرفتنـش واجـب و رّدش جایـز نیسـت.  بـدان حکـم  9. آن چـه خلیفـۀ زمـان 

یـه نوشـت: »و اّمـا آن چـه دربـارۀ قاتـالن عثمـان یـاد نمودی؛  علـی؟ع؟ در نامـۀ خویـش بـه معاو

کـه نمی توانـم ایشـان را بـه تـو و جـز  کـردم و دیـدم  مـن در آن نگریسـتم و زیـر و بمـش را مالحظـه 

گـر از گمراهـی و مخالفت و سـرپیچی ات دسـت برنداری،  تـو بسـپارم. بـه هسـتی ام سـوگند! ا

کـه در  کـه در پـی تـو برآینـد و دیگـر بـه زحمتـت نیندازنـد  بـه زودی ایشـان را خواهـی یافـت 

الفریـد:  الِعقـد  و 91[؛  و 102 ]ص86  )کتـاب صّفیـن: ص96  باشـی!«  بـه دنبالشـان  یـا  و در خشـکی 

ابن ابی الحدیـد: 409/3 ]78/15[( تألیـف  البالغـه  نهـج  286/2 ]139/4[؛ شـرح 

ی جایـز نبـود تـا قاتالن عثمـان را به  کـه بـر و مگـر ایـن سـخن امـام؟ع؟ صراحـت نداشـت 

و سـرپیچی  و مخالفـت  گمراهـی  او  از  و چنیـن خواسـته ای  بسـپارد  فـرد شورشـگری  هیـچ 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از رأی خویـش کوتـاه خواهد آمد،  یـه می پنداشـت  اسـت؟ پـس آیـا معاو

ی گـردان می شـود و بـه هـوا و هـوس او تـن می دهـد؟ هرگـز؛  گـر او چنیـن پسـندد؛ یـا از حـق رو ا

ک  ی را به صراحت پا کـه به حکم آن امام تـن دهد که قـرآن و یـه واجـب نبـود  هرگـز! آیـا بـر معاو

که از قرآن جدایی نمی پذیرد؟ چگونه چنین نباشـد، حال آن  شـمرده؛ و به رأیش سـر سـپارد 

کـه بـه اسـتناد آن ها  کـه خـود اینـان از رسـول خـدا؟ص؟ حدیث هـای صحیـح روایـت نموده انـد 

ی  کـه پیشـوایان گمراهی و امیران سـتم و تجاوز هسـتند، پیرو یـه و یزیـد  از کسـانی چـون معاو

پیشـوایانی  مـن  از  »پـس  خـدا؟ص؟ :  رسـول  بـه  نسـبت یافته  سـخن  ایـن  همچـون  می کننـد؛ 

ی نمی کننـد و بـر روش مـن راه نمی پوینـد و مردانی در  کـه از راه درسـت مـن پیـرو خواهنـد آمـد 

گویـد:  یفـه 
َ

کـه دل هاشـان دل هـای شـیطان اسـت در پیکـر انسـان.« ُحذ میانشـان هسـتند 

کنـم؟‹ فرمـود: ›از امیـْر سـخن  کنـم، چـه  گـر آن روزگار را درک  »پرسـیدم: ›ای رسـول خـدا! ا

یانـه خـوَرد و مالـت سـتانده شـود. پـس بشـنو و فرمـان  بشـنو و فرمـان ببـر؛ هرچنـد بـر پشـتت تاز

ببر!‹« )صحیح مسلم: 20/6 ]124/4[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 157/8(
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کم  گـر امیرانی بر مـا حا نیـز سـلمة بـن یزیـد از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـید: »ای پیامبـر خـدا! ا

کنیـم؟«  کـه چـه  کـه حـّق خویـش را از مـا بخواهنـد، اّمـا حـّق مـا را نپردازنـد، فرمایـی  گردنـد 

ی گردانـد. سـپس بـار دیگر  ی دیگـر بـار پرسـید و بـاز پیامبـر از او رو ی گرداْنـد. و پیامبـر از او رو

کشـید. پـس رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »سـخن بشـنوید   پرسـید و اشـعث بـن قیس]جامـۀ[ او را 

کارهـای  کارهـای آنـان بـا خودشـان اسـت و شـما نیـز مسـؤول  کـه مسـؤولّیت  و فرمـان بریـد؛ 

ایـن   )158/8 بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  الّسـنن  ]122/4[؛   19/6 مسـلم:  )صحیـح  هسـتید.«  خویـش 

ید در بـارۀ امام عادل  کمان شـّر و فسـاد؛ پـس چه گمان دار  اسـت نظـر آن جماعـت در بـارۀ حا

ی از او و همراهـی  کـه روایـات صریـح در بـارۀ وجـوب پیـرو و دربردارنـدۀ همـۀ شـرایط خالفـت 

کنـده اسـت؟ کـه آشـکارا حـق اسـت، جهـان را آ بـا دیدگاه هایـش و همـۀ آراَیـش 

کـه به  کـه عثمـان را بـه دسـت خویـش کشـت، اختـالف اسـت؛ چنـان  10. دربـارۀ کسـی 

ی را یکـی از ایـن  کتـاب )ج9( گذشـت و از ایـن پـس نیـز خواهـد آمـد. قاتـل و تفصیـل در همیـن 

کسـان دانسـته اند: جبلـة بـن ایهـم مصـری، کبیرۀ سـکونی، کنانة بن بشـر تجیبی، سـودان بن 

یـخ مدینة دمشـق: 408/39[  کر ]تار حمـران، رومـان یمانـی، و یسـار بـن غلیـاض1 که ابن عسـا

کشـته شـدند و از  او را حمـال2 خوانـده اسـت. برخـی از اینـان در همـان وقـِت ]قتـل عثمـان[ 

کـه امـام، آن ها را پنـاه داده بـود، نبود.   زندگانشـان نیـز هیـچ کـس در سـپاه امـام؟ع؟ یـا کسـانی 

کـه خونـی برگردنـش باشـد و وارثـان عثمـان طالـب آن  کـس دیگـری  و غیـر از ایـن چنـد تـن، 

از  پناهشـان داد، زمینه سـازان قتـل عثمـان  امـام؟ع؟  کـه  کسـانی  اّمـا  و  نبـود.  باشـند،  خـون 

گـردآورده و شـوراندند و تنها  ی  کـه مـردم را علیه و مهاجـران و انصـار یـا صحابـۀ عادلـی بودنـد 

چنـد تـِن انگشت شـمار از ایـن جمـع، ُجـدا افتـاده بودنـد.

کــه از هنــگام کشــته شــدن عثمــان تــا درگرفتــن نبــرد ســخت  پــس از همــۀ این هــا، آیــا ایــن 

در جنــگ صّفیــن، موالمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خــود را دربــارۀ خــون عثمــان بی گنــاه می شــمرد 

ِضره: 64/3( او را َیسار بن عیاض نام برده است.)غ.( 1. محّب الّدین طبری )الّریاض الّنَ

2. الّصواعق المحرقه )ص66 ]ص111[(. ]در آن، به جای حمال، حمار آمده است.[
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یــه نیــز نوشــت _ و برجســتگان صحابــه نیــز آن حضــرت را در  _ و آن را بــه طلحــه و زبیــر و معاو

ــته  ــان نوش ــه و همراهانش ی ــر و معاو ــه و زبی ــه طلح ــمردند و آن را ب ــاه می ش ــان بی گن ــل عثم قت

ــا  ــود، آن ه ــه، خ ی ــه معاو ک ــود  گواهی هــای باطــل نب ــا آن  ــه ب ــه ارزشــی هم پای ی ــزد معاو ــد، ن بودن

گــرد آورد و نیرنگ هــا و  کــه از آخــرت بی بهــره بودنــد،  را از ایــن ســو آن ســو از میــان مردمــی 

کــرده بــود؟ خــود  دسیســه های خــود او اســتوارش نمــوده و تشــویق ها و تهدیدهایــش آن را اجــرا 

ک  کــه در ایــن بی گنــاه و پــا کیســت و آن صحابــۀ شایســته  کــه امیرالمؤمنیــن  ی می دانســت  و

کــه در مخالفــت بــا  دانســتن بــا آن حضــرت همــراه بودنــد، چــه شــأنی داشــتند و آن فرومایــگان 

کســانی بودنــد! آری؛ او همــۀ  ی برانگیختنــد، چــه  علــی بــه شــورش برخاســتند و مــردم را بــر و

کــه هرگونــه زشــت کاری و  این هــا را می دانســت؛ اّمــا هــدف، پادشــاهی و فرمان روایــی بــود 

ک بــاری را بــرای هــر طمــع ورِز آزپیشــه روا می ســازند! هال

19. دفاع ابن َحَجر از معاویه با عذر های ساختگی

یــه و بهانه هــای بی ارزشــش در ایــن هیاهــو، بــه حــّد مطلــوب  کــه در بــارۀ معاو کنــون  ا

یــه  کــه یــاری معاو یــم  رســیدید، بــا مــن بیاییــد تــا بــه ســراغ واپســین یــاورش، ابن َحَجــر، رو

کــردن برگــی از  بــا شمشــیر و نیــزه از دســتش رفــت، پــس بــا عذرهــای ســاختگی، بــه ســیاه 

کارنامــۀ ناهنجــارش در الّصواعــق المحرقــه پرداخــت و بــا دســت آویز قــرار دادن آن عذرهــای 

کــه دلیل هــای اســتوار مــی آوَرد. البّتــه ابن َحَجــر  کســی  ســاختگی بــه میــدان می آیــد، همچــون 

کســانی همچــون ابن حــزم  ی،  کــه ایــن عذرهــا را ســاخته و پیــش از و کســی نیســت  نخســتین 

گردآورنــدۀ همــۀ  و ابن تیمّیــه و ابن َکثیــر ایــن ســخنان را آورده انــد؛ اّمــا آن چــه ابن َحَجــر آورده، 

کــه ایــن جماعــت بــرای دفــاع از فرزنــد هنــد، ســپر قــرار دادنــد. و او در ســاز  عذرهایــی اســت 

گویــد: خــود نغمه هایــی افــزوده اســت. او )الّصواعــق المحرقــه: ص129 ]ص216[( 

بـه  و علـی؟امهضر؟  یـه  میـان معاو کـه جنگ هـای  دارنـد  اعتقـاد  »اهـل سـّنت و جماعـت 

یـه بـا علـی در خالفـت نبـود؛ زیرا اجماع بر این اسـت که خالفـت حّق علی  سـبب سـتیز معاو
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بـود، چنـان کـه گذشـت.1 پـس ایـن فتنـه بـه سـبب خالفـت برپـا نشـد؛ بلکـه بدیـن سـبب بود 

کـه  ی بسـپارد، چـرا  یـه و همراهانـش از علـی می خواسـتند تـا قاتـالن عثمـان را بـه و کـه معاو

یـه پسـرعموی عثمـان بـود. معاو

گر آنـان را فوری تسـلیم نماید،  کـه ا کار خـودداری  نمـود؛ زیـرا گمـان داشـت  علـی از ایـن 

کار بـه آشـفتگی   بـا توجـه بـه فراوانـی قبیله هاشـان و نیـز درآمیختگی شـان بـا سـپاه علـی، ایـن 

که  که اسـتواری امر مسـلمانان وابسـته بدان اسـت، می انجامد؛ به ویژه  و لرزش پایۀ خالفت 

تأخیـر  کـه  دیـد  چنـان  علـی؟ضر؟  پـس  بـود.  نشـده  اسـتوار  کارش  و  نوپـا  ی  و خالفـت  هنـوز 

انداختـن تسـلیم ایشـان، درسـت تر اسـت تـا گام هایـش در خالفـت اسـتوارتر گردد و به دسـت 

کارهـا و اّتحـاد مسـلمانان برقـرار  کـه بایـد، تحقـق یابـد و سـامان یافتـن  کارهـا چنـان  گرفتـن 

کـه  گـذاَرد. دلیـل ایـن سـخن آن  گـردد و سـپس یکایـک ایشـان را بـر گرفتـه، بـه خون خواهـان وا

چـون در روز جمـل، علـی نـدا داد تـا قاتـالن عثمـان از سـپاهش بیـرون شـوند، برخـی از ایشـان 

گـرد آمدنـد،  کشـتن عثمـان  کـه بـر  خواسـتند بـر او بشـورند و بـه جنگـش برخیزنـد. نیـز آنـان 

کـه از آن چـه پیش تـر در ماجـرای محاصرۀ عثمان تا کشـتنش به  مردمـی بسـیار بودنـد؛ چنـان 

گفته انـد:  دسـت برخـی از آنـان آوردم، دانسـته می شـود. ایشـان از مصریـان 700 تـن _ برخـی 

کـه همگـی بـه  گروهـی از بصریـان و جـز ایشـان بودنـد  کوفیـان و  گروهـی از  1000 یـا 500 تـن _ و 

کـه ایشـان بـا قبیله هاشـان  گـزارش شـده  مدینـه درآمدنـد و آن ماجراهـا را پدیـد آوردنـد. حّتـی 

که علی؟ضر؟ را واداشـت تا از تسـلیم آنان خودداری  در حدود 10000 تن بودند. این چیزی بود 

کار ناممکن بود. که دیدید، این  ورزد؛ زیرا چنان 

کــه علــی؟ضر؟ قاتــالن عثمــان را سرکشــان و تجــاوز پیشــگان  احتمــال دیگــر ایــن اســت 

ــته  کش ــته و او را  ــاح دانس ــان؟ضر؟ را مب ــون عثم ــت، خ ــی نادرس یل ــۀ تأو ــر پای ــه ب ک ــت  می دانس

گماشــتن  همچــون  می شــمردند،  ناپذیرفتنــی  و  زشــت  را  کارهایــش  برخــی  زیــرا  بودنــد؛ 

1. این سخن را وی در الّصواعق المحرقه )ص71 ]ص119[( آورده است.
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ی بــه مدینــه پــس از  آن کــه پیامبــر او را  پســرعمویش مــروان بــه منشــی گری و بازگردانــدن و

کارگــزاری شــهرها و ماجــرای  از مدینــه رانــد و نیــز مقــّدم شــمردن خویشــاوندانش در ســپردن 

کارهــای ناشایســت،  کــه آن  کردنــد  گمــان  ی نادانــی و خطــا،  محّمــد بــن ابی بکــر، پــس از رو

ــه پیشــوای عــادل  ــا هــرگاه ســرکش تجاوزپیشــه ب ــر ایشــان روا می ســازد. اّم کشــتن عثمــان را ب

یلــش در زمــان نبــرد تلــف نمــوده،  کــه بــه ســبب تأو گــردد، در بــارۀ خــون یــا مالــی  تســلیم 

گروهــی  کــه رأی ترجیــح یافتــۀ شــافعی؟ضر؟ همیــن اســت و  بازخواســت نمی شــود؛ چنــان 

دیگــر از دانشــوران نیــز بــر همیــن باورنــد. ایــن احتمــال ممکــن اســت؛ اّمــا احتمــال نخســت را 

پذیرفــت ... .« می تــوان  بیش تــر 

کشـته شـد؛ و هیـچ  کـه عثمـان مظلومانـه بـه دسـت سـتم  و تجـاوز  گیریـم  گویـد:  امینـی 

ی پس از اتمـام حّجت بر  کـه مایـۀ هدر شـدن خونش باشـد؛ و قتل و گناهـی انجـام نـداده بـود 

ی انجـام نپذیرفـت؛ و او در هیاهـوی هجوم هـزاران تن از  او و اسـتناد بـه کتـاب خـدا در بـارۀ و

مـردم گردآمـدۀ مدینـه و مصـر و کوفـه و بصره کشـته نشـد.

ی بـه جنبـش در نیامـده بـود و بنـدگان صالـح خـدا بـر او خـرده  گیریـم کـه شـهرها علیـه و

کشـته شـد، نامعلـوم نبـود و همـگان او را  کـه  و ایـراد نگرفتـه بودنـد؛ و قاتلـش از همـان روز 

کسـی او را  کـه دانسـته نیسـت چـه  کـور  کشـتۀ قتلـی  ی اشـاره می کردنـد؛ و  می دیدنـد و بـه و

کشته است تا دیه اش از بیت المال مسلمانان باشد.

آنـان  از  کسـی  کشـته نشـده بودنـد و هنـوز  کـه دسـت اندرکاران مسـتقیم قتلـش  گیریـم 

گـرد نیامـده بودنـد  کشـتنش  گـردد؛ و مهاجـران و انصـار بـر  زنـده بـود تـا بـرای آن قتـل قصـاص 

ی  و آن اجتهادگـران عـادل در ایـن ماجـرا دسـت نداشـتند و برجسـتگان صحابـه در خـون و

شـریک نبودنـد.

کنده  گیریم که مردم مدینه به اصحاب رسـول خدا؟ص؟ که در سـرزمین های اسـالمی پرا

کنیـد و بـر پایـی دیـن  گشـتید تـا در راه خداونـد؟زع؟ جهـاد  بودنـد، ننوشـته بودنـد: »شـما بـرون 
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محّمـد؟ص؟ را می خواسـتید ]و از آن دفـاع نماییـد[؛ اّمـا آن کـس کـه پشـت سـر نهاده ایـد، دین 

ید!« کـرده و وانهـاده اسـت. پـس بشـتابید و دیـن محّمد؟ص؟ را به پـا دار محّمـد را تبـاه 

گیریـم کـه مهاجـران بـه صحابـه و تابعین مصر ننوشـته بودند: »به سـوی مـا آیید و خالفت 

کـه کتـاب خـدا دگرگـون  کـه از شایسـتگانش سـتانده شـود؛   رسـول خـدا را دریابیـد، پیـش از آن 

و سـّنت رسـولش دیگرسـان و احکام ابوبکر و عمر دگرگون گشـته اسـت.« _ این نامه تا پایان در 

د نهم گذشـت. _
ّ
مجل

بـا  کـه طلحـه و زبیـر و اّم المؤمنیـن عایشـه و عمـرو بـن عـاص بیـش از همـگان  گیریـم 

یدنـد و در آن انقـالب، تکاپـو نداشـتند و گـوش دنیـا نـدای عثمان را  عثمـان دشـمنی نمی ورز

کـه او را چنیـن و چنـان بـاِر طـال بخشـیدم   نشـنید: »نفریـِن مـن بـر فرزنـد حضرمّیـه ]= طلحـه[ 

کشتن من برمی انگیزد!« یختن خون من است و مردم را بر  و او در پی ر

گـر عثمـان کشـته شـده، فرشـته ای نزدیـک بـه آسـتان خـدا یـا  کـه طلحـه نگفـت: »ا گیریـم 

پیامبری به رسـالت آمده، نبوده اسـت.« و مردم را از رسـاندن آب به عثمان بازنداشـت؛ و مروان 

گفته اش در آن روز، از وی نقل نشـد: »از امروز دیگر در  وی را در برابر خون عثمان نکشـت و این 

پـی خون خواهی نیسـتم.«

کـه زبیـر چنیـن نگفت: »عثمان را بکشـید؛ که دینتان را دگرگون سـاخته و فردای  گیریـم 

قیامت، عثمان مرداری بر صراط است.«

کـه خدایـش  کـه عایشـه چنیـن بانـگ برنداشـت: »آن پیرمـرد احمـق را بکشـید؛  گیریـم 

گشـته اسـت!« و بـه مـروان نگفـت: »بـه خـدا سـوگند! دوسـت مـی دارم بـر  کافـر  ی  بکشـد، و

یـا  بـود و در در کارش اهتمـام داری، سـنگ آسـیابی  بـه  کـه  بـزرگ خاندانـت  تـو و ایـن  پـای 

بـازداری!« از ایـن سـرکش  بـه ابن عّبـاس نگفـت: »مبـادا مـردم را  نیـز  می افتادیـد.« و 

گیریـم کـه عمـرو بـن عـاص نگفـت: »منـم ابوعبداهلل که عثمان را کشـتم، حـال آن که در 
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کـه در  کـه مـردم را بـر او برمی انگیختـم، حّتـی چوپانـی را  وادی السـباع بـودم. همانـا مـن بـودم 

کوه اسـت!« حـال چرانـدن گوسـفندانش بر سـر 

گر می خواسـتیم، مردم  کـه سـعد بـن ابی وّقاص نگفت: »ما خـودداری نمودیم؛ و ا گیریـم 

را از عثمـان بازمی داشـتیم!« و پیکـر عثمـان سـه روز در زبالـه دان نیفتـاده بـود و وضعـش برای 

هیـچ یـک از مهاجـران و انصـار و دیگـر صحابۀ عادل اهمیت نداشـت.

گورسـتان مسـلمانان جلوگیـری نکـرد و عثمـان  کفـن و دفنـش در  کـه طلحـه از  گیریـم 

گورسـتان یهودیـان، دفـن نگشـت؛ و همـۀ آن چـه از  کوکـب،  پـس از خّفـت و خـواری در بـاغ 

د نهم آوردیم، ناراسـت بود.
ّ
سـخنان انبـوه صحابـه و برجستگانشـان در بـارۀ عثمـان، در مجل

کـه امـام آن زمـان حـق نداشـت از قصـاص درگـذرد، چنان که عثمـان از قصاص  گیریـم 

ی هرمـزان و جفینـه، دختـر ابولؤلـؤه، را بی هیـچ  کـه و گاه  عبیـداهلل بـن عمـر درگذشـت، آن 

کشت. گناهی 

ــوار  گـ ــامد نا ــار پیشـ ــرد و در انتظـ ــان درنـــگ نکـ ــاری عثمـ ــه در یـ یـ ــود معاو ــه خـ کـ ــم  گیریـ

یختـــه شـــدن خـــون عثمـــان بـــر  کـــه ر گواهـــی نـــداده بودنـــد  ی نبـــود و بـــزرگان صحابـــه  بـــرای و

کـــه بایـــد بـــرای خـــون عثمـــان، بازخواســـت کســـی اســـت  ی ســـزاوارترین   عهـــدۀ او اســـت و و

گردد. و قصاص 

کـه خون خواهـی اش نمایـد؛ و  یـه نداشـت  کـه عثمـان هیـچ بازمانـده ای جـز معاو گیریـم 

کشـت یـا قاتالنـش را پنـاه داد. کـه عثمـان را  علـی؟ع؟ بـود 

کــه  یافــت  یــه از آن صحنــه دور نبــود و از نزدیــک بــه آن می نگریســت و در کــه معاو گیریــم 

کســی از آن دور مانــده؛ و اّدعاهایــش ســخنانی دروغیــن  کشــته و چــه  کســی عثمــان را  چــه 

گواهی های ساختگی و ناراست نبود. بهتان و باطل و برگرفته از 

دیگـر دادخواهی هـا  نبایـد هماننـد  و  ویـژه داشـت  ایـن دادخواهـی وضعـی  کـه  گیریـم 

306/10

)425(



471 معاویه در ترازوی داوری

یـه تنهـا بـرای یافتـن قاتـالن عثمـان و نـه طلـب  نـزد امـام آن زمـان بـرده می شـد؛ و جنـگ معاو

کـه خـود می دانسـت آزاد شـده  خالفـت بـود و او از نبـردش در پـی خالفـت نبـود، پـس از آن 

یـان نیسـت و پیشـینه ای در اسـالم نـدارد  پـس از فتـح مکـه، فرزنـد آزاد شـده اسـت و از بدر

گزینـش و اجمـاع و انتخـاب او را شایسـتۀ خالفـت  و از شـرایط خالفـت برخـوردار نیسـت و 

نسـاخته اسـت.

کـه بر خالف  م 
ّ
ای ابن َحَجـر! گیریـم کـه چنیـن بـود! تـو نیـز از همـۀ آن حقیقت هـای مسـل

کـه بـر  یـه بـا خلیفـۀ زمانـش و امامـی  ایـن فرض هـا اسـت، چشـم بپـوش!1 اّمـا آیـا سـتیز معاو

ی نبود؟ آیا حزب سـفیانی  امامتـش تصریـح شـده و اجمـاع صـورت پذیرفتـه بود، شـورش بر و

کوچـک  را  کـه حکومـت خدایـی  نیامدنـد  و تجاوزگـران در  کار در شـمار سرکشـان  ایـن  بـا 

گـردن خـود بیـرون سـاختند؟ آیـا  شـمرده، خالفـت حـق را خـوار سـاخته، رشـتۀ اسـالم را از 

بدین سـان، خود را سـزاوار آن نکردند که خداوند خوارشـان سـازد و جنگ با آنان و راندنشـان 

گـردد و از مصداق هـای حدیث هـای یـاد شـده در آغـاز همیـن سـخن  از قلمـرو ایمـان واجـب 

)ص272 و 273( شـوند؟

یــه خلیفــه نبــود و بــا او پیمــان خالفــت نبســته بودنــد، بلکــه از جانــب خلفــای  معاو

بیعــت  پــس  بــود.  گماشــته شــده  امیــری  بــه  بــود،  کنــون دورانشــان ســرآمده  ا کــه  پیشــین 

ی نوشــت _  کــه خــود امــام؟ع؟ به و کــه در شــام بــود، گشــت _ چنــان  امیرالمؤمنیــن گردن گیــر او 

کارگــزاری اش بــر امــور همگانــی در حــال والیــت بــر مــردم آن ســرزمین، نیازمنــد فرمانــی تــازه  و 

گــر  کارگــزاری اش از جانــب خلیفــۀ زمــان بــود. هیــچ یــک از این هــا تحّقــق نیافــت، ا یــا تأییــد 

گســیل  ی  کارش برکنــار نمــود و هیأت هایــی را نــزد و ی را از  کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و نگوییــم 

کــه آن  کــه بایــد فرمــان بــرده، بــه جماعــت بپیونــدد؛ همچنــان  ــا بــه او پیــام دهنــد  ســاخت ت

حضرت؟ع؟ همین ها را برایش نوشت.

یابید. د نهم بنگرید تا حقیقت ماجرا را در
ّ
1. به مجل
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ماجرای گروه های اعزامی: گروه نخست اعزامی علی؟ع؟

ْنصـاری و سـعید بـن 
َ
امـام؟ع؟ در آغـاز ذی حّجـۀ سـال 36 بشـیر بـن عمـرو بـن ِمْحَصـن أ

گفـت: »نـزد ایـن  یـه فرسـتاد و بـه ایشـان  قیـس همدانـی و شـبث بـن ربعـی تمیمـی را نـزد معاو

یـد و او را بـه سـوی خـدا و فرمانبـری و پیوسـتن بـه جمـع مسـلمانان بخوانیـد!« آنـان  مـرد رو

از سـتایش  بـه سـخن پرداخـت و پـس  ی درآمدنـد و بشـیر بـن عمـرو  بـر و یـه رفتـه،   نـزد معاو

بـه سـوی آخـرت خواهـی رفـت  و  یـه! دنیایـت می گـذرد  گفـت: »ای معاو ثنـای خداونـد،   و 

کـرده ای، سـزایت  کشـید و بـرای آن چـه  کارهایـت از تـو حسـاب خواهـد  و خداونـد؟زع؟ بـرای 

 خواهـد داد. تـو را بـه خداونـد؟زع؟ سـوگند می دهـم! مبـادا جمـع ایـن امـت را پریشـان سـازی 

و میانشان خون ریزی به راه اندازی!«

گفـت: »آیـا امامـت و پیشـوایت را هـم، چنیـن سـفارش هایی  یـه سـخنش را بریـد و  معاو

دیانـت  و  فضیلـت  در  او  نیسـت.  تـو  هماننـد  مـن  »مـوالی  داد:  پاسـخ  بشـیر   نمـوده ای؟« 

ایـن  بـرای  آفریـدگان  از همـۀ  بیـش  بـا رسـول خـدا؟ص؟  و خویشـاوندی  و پیشـینۀ مسـلمانی 

گفـت: »چـه می گویـد؟« پاسـخ داد: »تـو را بـه تقـوای خداونـد؟زع؟  یـه  کار سـزاوار اسـت.« معاو

بیش تـر  را  دنیایـت  ایـن سـالمت  کـه  فرمـان می دهـد؛  پسـرعمویت  پذیرفتـن دعـوت حـّق  و 

یـه گفـت: »یعنـی خون عثمـان؟ضر؟ را  کار تـو اسـت.« معاو تضمیـن می کنـد و بـه سـود عاقبـت 

کـرد.« هـدر بدانیـم؟ نـه؛ بـه خـدا سـوگند! هرگـز چنیـن نخواهـم 

گفـت:  سـپس شـبث بـن ربعـی بـه سـخن پرداخـت و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، 

یافتم. به خدا سـوگند! آن چه مقصود  گفتی، در یه! آن چه را در پاسـخ ابن محصن  »ای معاو

کـه مایـۀ فریـب مـردم   تـو  اسـت و در پـی آن هسـتی، بـر مـا پوشـیده نیسـت. تـو چیـزی نیافتـی 

 و جلـب دوسـتی و فرمانبری شـان سـازی، مگـر همیـن سـخنت: ›امامتـان مظلـوم کشـته شـد 

مـا خـوب  پذیرفتنـد.  را  ایـن سـخن  فرومایـه  نابخـردان  پـس  او هسـتیم.‹  پـی خـون  مـا در  و 

کـردی و دوسـتار قتلـش بـودی تـا بـه ایـن مقام  کـه خـود تـو در  یـاری عثمـان کوتاهـی  می دانیـم 
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کنـد و بجویـد، اّمـا  کسـی چیـزی را آرزو  کنـون در پـی آن هسـتی، دسـت یابـی. چـه بسـا  کـه ا

خداونـد؟زع؟ بـا قـدرت خویـش مانـع رسـیدنش به آن گردد؛ و چه بسـا کسـی چیـزی را بخواهد 

و نـه تنهـا بـه آن، بلکـه بـه فراتـر از آن دسـت یابـد. بـه خـدا سـوگند! تـو را در هیـچ یـک از این دو 

روز  و  نظـر حـال  از  بدتریـن عـرب  ایـن صـورت،  در  نرسـی،  یـت  آرزو بـه  گـر  ا نیسـت.  خیـری 

یـت برسـی، بـدان دسـت نیابـی، مگـر آن کـه از جانـب پـروردگارت،  گـر بـه آرزو خواهـی بـود؛ و ا

کـن و مخالفتـت را  یـه! تقـوای خـدا را پیشـه  سـزاوار در افتـادن در آتـش شـوی. پـس ای معاو

که شایستۀ آن است، ستیز منما!« کسی  کار خالفت، با  گذار و در  وا

یـه بـه سـخن درآمـد و از جملۀ گفتارش این بـود: »ای عرب بیابانگرد احمق  سـپس معاو

یـدی. از نـزد مـن  گفتـی و پسـتی ورز کـردی و برشـمردی، دروغ  خشـن! در همـۀ آن چـه یـاد 

یـد و آنـان نیـز بیـرون  کـه میـان مـن و شـما جـز شمشـیر نباشـد!« سـپس خشـم ورز یـد؛  بیـرون رو

الملـوک: 242/5  و  یـخ األمـم  )تار یـه خبـر دادنـد.  از سـخنان معاو را  او  نـزد علـی رفتـه،  و  آمدنـد 

یخ: 122/3 ]365/2[؛ البدایة و الّنهایه: 256/7 ]285/7[( ]573/4[؛ الکامل فی الّتار

گروه دوم اعزامی علی؟ع؟

گـروه بـر آتش بـس تـا پایـان آن مـاه سـازش نمودنـد،  چـون محـّرم سـال 37 رسـید، هـر دو 

کـه به صلح دسـت یابند. فرسـتادگانی بدین منظور میانشـان رفتنـد و آمدند؛ اّما  بدیـن امیـد 

یاد بن  سـودی نبخشـید. پـس علـی؟ع؟ عـدّی بـن حاتـم و یزید بن قیس و شـبث بن ربعـی و ز

ی درآمدنـد، عـدّی بـن حاتـم بـه سـخن پرداخـت  یـه فرسـتاد. چـون نـزد و حنظلـه1 را نـزد معاو

کـه  کنیـم  گفـت: »اّمـا بعـد؛ مـا نـزد تـو آمده ایـم تـا بـه چیـزی دعوتـت  و پـس از سـتایش خـدا، 

کرد و اّمتمان را یکپارچه می سـازد و خون ها  خداوند؟زع؟ با آن، سـخن و باورمان را یکدسـت 

را حفـظ می نمایـد و راه هـا را ایمـن مـی دارد و رابطه هـا را اصـالح می فرماید. پسـرعمویت سـرور 

گـرد  کـه بیـش از همـگان در اسـالم پیشـینه و آثـار نیکـو دارد و مـردم بـر او  مسـلمانان اسـت 

یاد بن خصفه آمده است.)غ.( یادة بن خصفه؛ و در وقعة صّفین )ص198( ز 1. در هر سه مأخِذ پیش گفته، ز
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آمده انـد و خداونـد؟زع؟  در ایـن رأی هدایتشـان فرمـوده؛ و هیـچ کـس جـز تـو و همراهانت باقی 

یـه! از مخالفـت دسـت بـردار؛ مبـادا خداونـد تـو و یارانـت را بـه  نمانـده اسـت. پـس ای معاو

سـرانجامی چـون سـرانجام جنـگ جمـل گرفتـار سـازد!«

یـه پاسـخ داد: »گویـا بـرای تهدیـد و نـه اصـالح آمـده ای! ای عـدّی! هرگـز! بـه خـدا  معاو

کـه با این بادهـا بلرزم!1 هال به خدا2 سـوگند!  سـوگند! مـن فرزنـد حـرب هسـتم و بیدی نیسـتم 

کـه مـردم را علیـه فرزنـد َعّفـان؟ضر؟ گـردآوری و از جملـۀ قاتالنـش هسـتی؛ کسـانی بـودی   تـو از 

کـه خداونـد؟زع؟ بـه قصـاص عثمـان، او را خواهـد  کسـانی باشـی  کـه در شـمار  و امیـد دارم 

بـا  مـن  کـه  ]از خون خواهـی عثمـان دسـت نمی کشـم[؛  بـن حاتـم! هرگـز  کشـت. ای عـدّی 

دست نیرومندتر شیر دوشیدم!«

یـاد بـن حنظلـه گفتنـد: »برای چیـزی که به صالح ما و تو اسـت، نزد  شـبث بـن ربعـی و ز

گذار و دعوت  تـو آمده ایـم؛ اّمـا تـو بـرای مـا َمَثل می زنی؟ گفتار و رفتاری را که سـودی نـدارد، وا

کـه نفـع ما و تو را در بـردارد، بپذیر!« مـا را 

سـپس یزیـد بـن قیـس بـه سـخن پرداخـت و گفـت: »مـا نـزد تـو نیامده ایـم، مگـر آن کـه بـه 

تـو برسـانیم آنچـه بـرای رسـاندنش بـه تـو، فرسـتاده شـده ایم و آن چـه را از تـو می شـنویم، خبـر 

یـم؛ و نیـز بیـان آن چـه را بـه گمان ما  کـردن تـو را فرونمی گذار بریـم. اّمـا بـا ایـن حـال، نصیحـت 

حّجتـی اسـت بـرای مـا بـر تـو؛ و بـا آن، بـه ُالفـت و جمـع مسـلمانان بـاز می گـردی. پیشـوای مـا 

کـه ایـن  کسـی اسـت کـه خـودت و همـۀ مسـلمانان فضیلـت او را می شناسـید و گمـان نـدارم 

کـس را هم سـنگ علـی  حقیقـت بـر تـو پوشـیده باشـد. صاحبـان دیانـت و فضیلـت، هیـچ 

یـاد بـه آن اشـاره  کـه در سـخن شـبث و ز گفتـار را بـه صـورت دو َمَثـل بیـان نمـود  1. ایـن سـخن و نیـز جملـۀ واپسـین همیـن 
خواهـد شـد.)م.(

2 . در متـن، َمَثلـی عربـی آمـده: »مـا ُیَقعَقـع لـی بالشـنان!« یعنـی »َمشـک های خالی برای مـن به صدا درآورده نمی شـوند!« 
هـرگاه مشـک های خالـی را بـرای شـتر بـه صـدا درآورنـد، ، می گریـزد و ایـن َمَثـل را در بـارۀ کسـی زنند که از امـری دروغین، 

نمی هراسـد. آن چـه در متـن آمـده، معـادل فارسـِی  این َمَثل اسـت. )ن.(
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کـن و بـا علـی  یـه! تقـوای خـدا را پیشـه  نمی شـمرند و تـو را بـا او نمی سـنجند. پـس ای معاو

کـه بـه خـدا سـوگند! مـا هیـچ کـس را ندیده ایـم که بیـش از علی تقـوا ورزد و در  مخالفـت نـورز؛ 

کنـد و همـۀ ویژگی هـای نیکـو را داشـته باشـد.« دنیـا زهـد پیشـه 

گفـت: »اّمـا بعـد؛ شـما بـه فرمانبـری و پیوسـتن بـه  یـه بـه سـخن پرداخـت و  سـپس معاو

کـه بـدان فرامی خوانیـد، همـراه خـود مـا اسـت؛ و اّمـا  جمـع مسـلمانان فراخواندیـد. جماعتـی 

کشـت و جمـع مـا را  یـم؛ زیـرا پیشـوای شـما خلیفـۀ مـا را  فرمانبـری از پیشـواتان را بـاور ندار

کـه خـودش عثمـان  کنـده سـاخت و قاتـالن خلیفـۀ مـا را پنـاه داد. پیشـواتان اّدعـا دارد  پرا

آیـا  دیده ایـد؟!  کـه  را  مـا  خلیفـۀ  قاتـالن  نمی کنیـم.  رد  را  سـخنش  ایـن  نیـز  مـا  و  نکشـته؛  را 

کـه آنـان یـاران پیشـوای شـما هسـتند؟ پـس بایـد آنـان را بـه مـا بسـپارد تـا در برابـر  نمی دانیـد 

خـون عثمـان، ایشـان را بکشـیم. سـپس دعـوت فرمانبـری و پیوسـتن بـه جمع مسـلمانان را از 

می پذیریـم.« شـما 

ــرار  ــو ق ــار ت کــه عمــار در اختی ــو اســت  ــا خوشــایند ت ــه! آی ی گفــت: »ای معاو ــه او  شــبث ب

گــر بــه زادۀ  یــه پاســخ داد: »چــرا چنیــن نکنــم؟ بــه خــدا ســوگند! ا گیــرد و او را بکشــی؟« معاو

ســمّیه دســت یابــم، او را نــه در برابــر خــون عثمــان؟ضر؟ بلکــه بــه ســزای قتــل ناتــل، غــالم 

کشــت!« عثمــان، خواهــم 

شـبث پاسـخ داد: »بـه معبـود زمیـن و آسـمان سـوگند! عادالنـه قضـاوت نکـردی. نـه؛ بـه 

معبـود یکتـا سـوگند! بـه عّمـار دسـت نخواهـی یافـت، مگـر آن که سـرهای مردمـان از دوش ها 

گر چنین شـود، در  یه پاسـخ داد: »ا گـردد!« معاو فروافتـد و زمیـن بـا همـۀ فراخـی اش بـر تـو تنگ 

آن هنگام زمین بر تو تنگ تر خواهد بود!«

یاد بن حنظلۀ تمیمی را فراخواند  ی ز یه جدا شـدند و چون رفتند، و سـپس آنان از معاو

گفـت: »ای ربیعـی! اّمـا بعـد؛ علـی  و بـا او خلـوت نمـود و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، 

کـه بـا خانـواده  رشـتۀ خویشـاوندی مان را بریـد و قاتـالن خلیفـۀ مـا را پنـاه داد. از تـو می خواهـم 
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کـه هـرگاه چیـره  و قبیلـه ات بـه یـاری مـا آیـی؛ سـپس بـا پیمانـی خدایـی بـا تـو عهـد می بنـدم 

گویـد: »چـون  یـاد  گـردد.« ز کـه تـو خواهـی، از آنـت  کوفـه یـا بصـره، هـر یـک  گـردم، حکومـت 

گفتـم: ›اّمـا بعـد؛ مـن از  یـه سـخنش را بـه پایـان بـرد، پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد،  معاو

گـواه و برهـان روشـن دارم؛ پـس یـاور  کـه بـه مـن ارزانـی داشـته،  جانـب پـروردگارم و بـا نعمتـی 

یـخ األمـم و الملـوک: 3/6 ]75/5[؛ الکامل  جرم پیشـگان نخواهـم گشـت.‹ سـپس برخاسـتم.« )تار

یـخ: 124/3 ]367/2[؛ البدایـة و الّنهایـه: 258/7 ]286/7[( فـی الّتار

یـان عـراق و شـام  کـه قار گـزارش نمـوده  ابن ِدیِزیـل از طریـق عمـرو بـن سـعد، بـا سـندش 

یـان عـراق، از جملـه  گروهـی از قار کـه نزدیـک بـه 30000 تـن بودنـد، در منطقـه ای اردو زدنـد. 

عبیـدۀ سـلمانی و علقمـة بـن قیـس و عامـر بـن عبدقیـس و عبـداهلل بـن عتبـة بـن مسـعود و 

یـه درآمدنـد و بـه او گفتنـد: »چه می خواهی؟« پاسـخ داد: »خـون عثمان  جـز ایشـان، نـزد معاو

گفـت: »علـی.« پرسـیدند: »آیـا علـی او را  کسـی را در برابـر آن می خواهـی؟«  گفتنـد: »چـه  را.« 

کشـت؟« پاسـخ داد: »آری؛ و قاتالنـش را نیـز پنـاه داد.«

یه را برایش یـاد نمودند. علی گفـت: »دروغ می گوید.  آنـان نـزد علـی رفتنـد و سـخن معاو

یـه بازگشـتند.  کـه او را نکشـتم.« ایشـان نـزد معاو مـن عثمـان را نکشـته ام و شـما نیـز می دانیـد 

کار فرمـان داده  گـر ایـن قتـل بـه دسـت علـی صـورت نپذیرفتـه، مردانـی را بـه ایـن  گفـت: »ا او 

کشـتم و نـه  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـن نـه  اسـت.« بـار دیگـر آنـان نـزد علـی برگشـتند. او 

گـر  یـه گفـت: »ا فرمـان دادم و نـه علیـه او بـا مـردم همداسـتان شـدم.« ایشـان بازگشـتند و معاو

راسـت می گوید، قاتالن عثمان را که در سـپاه و لشـکر او هسـتند، به ما سـپارد تا قصاصشـان 

گفـت: »فتنـه ای رخ داد و ایـن مـردم قـرآن را بـر ضـّد عثمـان  کنیـم.« آنـان بازگشـتند و علـی 

خـودش  حکومـت  زمـان  در  را  ی  و ایشـان  داد.  رخ  سـبب  بدیـن  جدایـی  و  نمودنـد  تأویـل 

گاه  ی را از ایـن سـخن آ یـه آمدنـد و و کشـتند و مـرا بـر آن هـا راهـی نیسـت.« آنـان بـه سـراغ معاو

کـه او می گویـد، پـس چـرا بـدون مشـورت مـا  گـر ماجـرا چنیـن اسـت  گفـت: »ا یـه   کردنـد. معاو
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کـه ایـن جـا هسـتند، کار خالفـت را بـه دسـت گرفـت؟« ایشـان نـزد علـی بازآمدنـد.  و کسـانی 

گواهـان  بـا مهاجـران و انصـار باشـند و اینـان  کـه مـردم بایـد  گفـت: »جـز ایـن نیسـت   علـی 

کـه مـرا برگزیـده، بـا مـن بیعـت نمودنـد.  ]و نماینـدگان[ مـردم بـر والیـت و کار دینشـان هسـتند 

یـه بـر اّمـت حکـم رانـده، اّتحـادش را بشـکند.«  کـه بگـذارم کسـی چـون معاو مـن روا نمی دانـم 

یـه گفـت: »چـرا مهاجـران و انصـاری کـه ایـن جـا هسـتند،  یـه بازگشـتند. معاو ایشـان نـزد معاو

کـه ایـن  گفـت: »جـز ایـن نیسـت  کار خالفـت نقشـی نداشـته اند؟« آنـان بازآمدنـد و علـی  در 

کـه با  ی زمیـن هیـچ بـدری ای نیسـت، مگـر آن  یـان اسـت و نـه دیگـران؛ و رو کار تنهـا از آِن بدر

دیـن  در  را  شـما  یـه  معاو مبـادا  پـس  اسـت.  برگزیـده  مـرا  و  نمـوده  بیعـت  و  همراهـی   مـن 

و جان هاتان بفریبد!« )البدایة و الّنهایه: 258/7 ]287/7[(

کـه آن تجاوزگـر در ایـن جـا در برابـر آن فراخـوان حـق، بـا تنـدی و ترش رویـی  می بینیـد 

کار اّمـت تنهـا بـه دسـت وی و یـا او و فرومایـگان  گویـا تصمیم گیـری در بـارۀ  برخـورد می کنـد؛ 

شـام و هم پیمانـان پیرامونـش اسـت به خواسـت ایشـان صـورت می پذیرد و نـزد وی، مهاجران 

بیعـت  نیـز  و  ندارنـد  بهایـی  هیـچ  ارزش یابـی  و  سـنجش  دربـازار  بـدری  صحابـۀ  و  انصـار   و 

نـدارد  بـاور  را  فرمانبـری  وی  و  اسـت  او  همـراه  جماعـت  کـه  می کنـد  اّدعـا  او  اّتحادشـان   و 

کـه ایـن هـر دو بـرای علـی _ صلـوات اهلل علیـه _ فراهـم شـده بـود، خـواه فرزنـد  و نمی پذیـرد، حـال آن 

کـه بـرای علـی؟ع؟ پدیـد آمـده بـود، از جانـب  هنـد بپسـندد و خـواه نپسـندد. اّتحـاد و بیعتـی 

 بـزرگان شـکوهمند و مهاجـران و انصـار خبـره و سـزاوار تصمیم گیـری و برجسـتگان سـرزمین ها 

و شـهرها صـورت پذیرفـت و در اسـالم هیـچ اجمـاع دیگـری هماننـد آن رخ نـداده اسـت. و اّمـا 

گردان هوا و هوس  که به پندار معاویه با او بود، فرورتبگان شـام و فتنه جویان و سـودا جماعتی 

مکـۀ  فتـح  از  پـس  شـدۀ  آزاد  جـز  ُعبـاده،  بـن  سـعد  بـن  قیـس  سـرورمان،  گفتـۀ  بـه  و  بودنـد 

کـه هیـچ یـک از  بیابان نشـین یـا یمنـِی اغواگشـته نبودنـد و 100000 تـن بـا او همراهـی می کردنـد 

گذشـت. پـس  ـد )ص195( 
ّ
کـه در همیـن مجل ایشـان فـرق شـتر مـاده و نـر را نمی دانسـت؛ چنـان 
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موضـع و تصمیـم اینـان چـه اعتبـاری دارد و پـس از جدایـی و دوری شـان از حـق و پشـت سـر 

انداختن آن، بیعتشان را چه بهایی است؟

و  باشــند  رأی  دارای  خالفــت  در  تــا  کیاننــد  گماشــتگانش  و  جگرخــوار  هنــد  فرزنــد 

گیــرد و خالفــت را بــه مشــورت میــان مســلمانان بــاز  کنــاره  کــه  از امیرالمؤمنیــن بخواهنــد 

کــه برجســتگان و پایه هــای جامعــۀ اســالمی بــه ایــن بیعــت رضایــت داده  گردانــد، از آن پــس 

کــه امــام؟ع؟ از خالفــت  ــرای امــام حــق منعقــد نمــوده بودنــد؟ ایــن در حالــی اســت  و آن را ب

گرفتنــد، چنــدان  گــردش را  گشــتند و  ــال اســب انبــوه  ــا مــردم همچــون ی یــد؛ اّم پرهیــز می ورز

گشــت. پــس دخالــت آن  کــه حســن و حســین]؟امهع؟[ پایمــال شــدند و دو پهلــوی امــام مجــروح 

کــه مــردان صاحــب رأی و نظــر در آن  کار اّمــت  آزاد شــدۀ پــس از فتــح مکــه فرزنــد آزاد شــده در 

اجمــاع نمــوده بودنــد، حرکتــی از پیــش خــود )یــا خودســرانه( بــود، بــدون آن کــه از او خواســته 

کــه جماعــت مســلمانان  شــده و شایســتگِی آن را داشــته باشــد بلکــه شــورش بــر امامــی بــود 

کــه  ک و خســران بــر آن کــس  همراهــی اش می کردنــد و بــا او پیمــان فرمانبــری بســته بودنــد. هــال

اّتحادشــان را شکســت و نیروشــان را سســت نمــود!

کــه ابن َحَجــر پنداشــته، فرزنــد هنــد بــر خالفت ســتیز نداشــت، چــرا حکمرانی  گــر چنــان  ا

مناطــق را بــه ســران جامعــه و ســرکردگان شــورش، بــذل و بخشــش می نمــود تــا آنــان را بفریبــد؟ 

کــه  کــه مصــر را چــون هدیــه و لقمــه ای چــرب از آن عمــرو بــن عــاص می ســازد  می بینیــد 

کــه  یــاد تمیمــی پیمــان می ســپارد  گام هــای بلنــدی در راه قتــل عثمــان برداشــته بــود. بــه ز

کــه خواهــد _ بــه او ســپارد؛ هرچنــد  کوفــه _ هــر یــک را  هــرگاه پیــروز شــود، حکومــت بصــره یــا 

ی بخشــیده بــود، برهانــی روشــن از پــروردگارش داشــت  کــه خــدا بــه و تمیمــی بــا نعمتــی 

ْنصــاری نامــه می نویســد و بــه او وعــده 
َ
و پشــتیبان مجرمــان نبــود. نیــز بــه قیــس بــن ســعد أ

ی باشــد و هــر  کوفــه از آِن و گــردد، تــا هنــگام مــرگ حکمرانــی بصــره و  گــر پیــروز  کــه ا می دهــد 

یــخ األمــم و  کــم باشــد )تار کــه خــودش حا گــردد، مــادام  کــم حجــاز  کــه قیــس دوســت بــدارد، حا
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کــه همیــن قیــس، بــزرگ انصــار بــود و انصــار در روز جمــل  الملــوک: 228/5 ]550/4[(؛ حــال آن 

ــم.« ــندگان عثمانی کش ــا  ــد: »م ــیده، می گفتن زره پوش

یـه خطـاب به شـبث بن ربعی بیندیشـیم: »چـرا چنین  کـه در ایـن سـخن معاو مـا را سـزد 

گـر بـه زادۀ سـمّیه دسـت یابـم، او را نـه بـه سـبب  نکنـم ]و عمـار را نکشـم[؟ بـه خـدا سـوگند! ا

یه خبـر داده بود که عّمار، عثمـان و غالمش ناتل  قتـل عثمـان، بلکـه ... .« چـه کسـی به معاو

یـه در شـام بـود! و نیـز بایـد در دلیلـش بـرای حکـم  کـه آن روز معاو کشـته اسـت؟ در حالـی  را 

یـه آن را بـر  کـه خـود معاو گواهـی دروغیـن بـوده  کـردن بـر ضـّد عّمـار تأّمـل نمـود؛ شـاید بـر پایـۀ 

ی همین بوده است! که در چنین مواردی شیوۀ و ساخته، چنان 

ی بیــان می کــرد،  کــه و ــود  ــه ب گون ــود و ماجــرا همیــن  گــر او در اّدعــای خویــش صــادق ب ا

کــس را جــز  کــه هیــچ  پــس دیگــر قصــاص معنــا نداشــت؛ زیــرا عّمــار از اجتهادگــران عــادل بــود 

گفتــۀ پیامبــر؟ص؟[ بایــد راه او  بــه ســبب هــدر بــودن خونــش بــه حکــم اســالم، نمی ُکشــد و ]بــه 

کــه  کــه در پنــج آیــه  گرفــت و حکمــش را نقــض نکــرد. چگونــه چنیــن نباشــد، حــال آن  را پــی 

کتــاب )21/9-24( آوردیــم، از او ســتایش رفتــه و پیامبــر بــزرگ؟ص؟ در بــارۀ او  بــه تفصیــل در همیــن 

کنــده از ایمــان اســت و ایمــان بــا گوشــت و خونش  فرمــوده اســت: »همانــا عّمــار از ســر تــا پــای آ

درآمیخته است.«

 نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت: »خداونـد ایمـان را بـا وجـود عّمـار، از پـای تـا سـرش، 

ی نیـز رود و آتـش را روا نباشـد  کـه حـق رود، و گوشـت و خونـش درآمیختـه اسـت. هـر جـا  و بـا 

کشـد.« کام  کـه هیـچ بخشـی از او را در 

کنـده  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت: »ایمان]همـۀ پیکـر[ تـا سـر انگشـتان عّمـار را آ

ی انباشـته از ایمـان اسـت.« گـوش و کـف پـا تـا نرمـی  گـودی  اسـت.« در عبـارت دیگـر: »از 

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت: »همانـا عّمـار بـا حق اسـت و حق با او؛ هـر جا که حق 

گـردد، عمـار نیز بگردد؛ و قاتل او در دوزخ اسـت.«

312/10
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ـــا  نیـــز آن حضـــرت؟ص؟ فرمـــوده اســـت: »هـــرگاه مـــردم دچـــار اختـــالف شـــوند، زادۀ ســـمّیه ب

حـــق اســـت.«

گوشــت عّمــار را در  کــه خــون و  نیــز آن حضــرت؟ص؟ فرمــوده اســت: »بــر آتــش حــرام اســت 

کشــد.« کام 

بـه  را  ایشـان  ی  از عمـار چـه می خواهنـد؟ و »آنـان  اسـت:  فرمـوده  آن حضـرت؟ص؟  نیـز 

بهشـت می خواَنـد و آنـان او را بـه دوزخ فرامی خواننـد! همانـا عّمـار همچـون پوسـت میـان دو 

کسـی برسـد و مالحظـۀ عمـار را نکنـد ]و بـا او  چشـم و بینـی مـن اسـت. هـرگاه ایـن سـخن بـه 

ی پرهیـز نماییـد!« مـدارا و مهربانـی ننمایـد[، از و

کشــتن عّمــار  گفــت: »چــرا چنیــن نکنــم؟!« چــه مانعــی بــر ســر راه  یــه راســت  آری؛ معاو

گفتــارش را تصدیــق نکنــد: »قریــش از جــان  کســی آن ســخنان پیامبــر؟ص؟ و ایــن  گــر  اســت، ا

ی آنــان را بــه بهشــت فرامی خواَنــد و آنــان او را بــه دوزخ! قاتــل   عمــار چــه می خواهنــد؟ و

ی در آتش جای دارند.« گیرندۀ سالح و جامۀ و و  غنیمت 

کـه بـا عّمـار دشـمنی ورزد، خـدا بـا او دشـمنی  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت: »هـر 

کـه عّمـار را نابخـرد شـمَرد،  کینـه ورزد؛ هـر  کین تـوزی نمایـد، خـدا بـه او  کـه بـا عّمـار  کنـد؛ هـر 

کـه عّمار را دشـنام دهد، خدایش دشـنام گویـد؛ هر که عّمار  خداونـد نابخـردش می دانـد؛ هـر 

را کوچـک پنـدارد، خداونـد او را کوچـک شـمَرد؛ هـر کـه عّمار را لعن نمایـد، خدا لعنش کند؛ 
کـه از قـدر عمـار بکاهـد، خداونـد از قـدرش بکاهـد.«1 و هـر 

گروه اعزامی معاویه نزد امام؟ع؟

کسان را نزد علی فرستاد: حبیب بن مسلمۀ فهری، ُشَرْحبیل بن سمط، و  معاویه این 

معن بن یزید بن اخنس. آنان نزد علی درآمدند و حبیب به سخن پرداخت و پس از ستایش و 

کتاب )24/9-28( بنگرید. 1. تفصیل این روایات را در همین 
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کتاب  که به  گفت: »اّما بعد؛ عثمان بن َعّفان؟ضر؟ خلیفه ای هدایت یافته بود  ثنای خداوند، 

خداوند؟زع؟ رفتار و به فرمان خدای تعالی روی می نمود و باز می گشت. اّما شما زندگانی اش را 

گران شمردید و فرا رسیدن مرگش را دیر انگاشتید. پس بر آن حضرت؟ضر؟ هجوم آوردید و به 

گر اّدعا می کنی که قاتل وی نیستی، قاتالنش را به ما بسپار تا به سزای  قتلش رساندید. اکنون ا

کشتن او، قصاصشان نماییم. سپس از حکومت بر مردم کناره گیر تا کارشان با مشورت میان 

خودشان برگزار شود و هر که بر وی همداستان شوند، کارشان را به او سپارند.«

و خالفت  گرفتن  کناره  از  با سخن  را  تو  بی مادر!  »ای  گفت:  او  به  ابی طالب  بن  علی 

که تو نه در این جایگاهی و نه سزاوار این سخنان!« سپس حبیب  کار؟ خاموش باش؛  چه 

که خوش نداری!«  گفت: »به خدا سوگند! مرا در جایگاهی خواهی دید  برخاست و به علی 

علی پاسخ داد: »حّتی اگر همۀ پیادگان و سوارگانت را بسیج کنی، چه خواهی بود؟ خدایت 

رحم نکند، اگر مالحظۀ مرا کنی! حقارت و بدکرداری؟! برو و هر چه خواهی باال و پایین کن!«

گویم، همان سخن  گر خواهم با تو سخن  ُشَرْحبیل گفت: »به هستی ام سوگند! من نیز ا

گفت: »آری؛  گفتی، داری؟« علی  ی  یارم را بر زبان خواهم راند. آیا پاسخی جز آن چه به و

گفت: گفتم، دارم.« آن گاه، پس از ستایش و ثنای خداوند،  تو و یارت را پاسخی جز آن چه 

رگ اسـت! _ محّمـد؟ص؟ را بـه حـق برانگیخـت و بـا  »اّمـا بعـد؛ همانـا خداونـد _ سـتایش وی بـز

ک رهانیـد و اختالفشـان را بـه یکپارچگـی بـدل سـاخت. سـپس  گمراهـی و هـال او مـردم را از 

کـرده بـود. سـپس  کـه آن حضـرت؟ص؟ رسـالتش را ادا  ی را بـه سـوی خـود برکشـید، حـال آن  و

دو  آن  نشـاْند.  خـود  جـای  بـه  را  عمـر؟ضر؟  نیـز  او  و  برگزیدنـد  خالفـت  بـه  را  ابوبکـر؟ضر؟  مـردم 

سـیره ای نیکـو داشـتند و در میـان اّمـت عدالـت پیشـه نمودنـد. البتـه از آن دو خشـمگین 

کـه بـر مـا حکومـت یافتنـد و حـال آن کـه مـا خانـدان رسـول خـدا ]و جانشـین او[؟ص؟  گشـتیم 

کـه مـردم بـر  کـرد  کارهایـی  کار آمـد و  هسـتیم؛ اّمـا از آن دو درگذشـتیم. سـپس عثمـان؟ضر؟ بـر 

ی عیب شـمردند و به سـوی او در حرکت شـدند و به قتلش رسـاندند. آن گاه، مردم نزد من  و
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کـه از کارشـان کنـاره گزیـده بـودم، آمدنـد و بـه مـن گفتنـد: ›بیعـت کـن!‹ پـس مـن خـودداری 

گـر  کـه ا یـم  کسـی جـز تـو راضـی نیسـت و بیـم دار گفتنـد: ›بیعـت اّمـت بـه  یـدم. دیگـر بـار  ورز

گاه مـرا ُبهت زده  کـردم، پس نـا کندگـی افتنـد!‹ پـس بـا آنـان بیعـت  بیعـت نکنـی، مـردم بـه پرا

کـرده بودنـد. و  کـه بـا مـن بیعـت  نکـرد مگـر مخالفـت و سـرپیچی دو مـردی ]= طلحـه و زبیـر[ 

کـه خداونـد؟زع؟  هیچ پیشـینه ای در دین و پیشـینیانی راست پیشـه در  یـه  نیـز مخالفـت معاو

همیـن  از  یکـی  و  شـده  آزاد  فرزنـد  مکـه  فتـح  از  پـس  شـدۀ  آزاد  و  نـداده  قـرار  برایـش  اسـالم 

ی و پـدرش همـواره بـا خداونـد؟زع؟ و رسـولش؟ص؟  حزب هـا]ی سـتیزنده بـا اسـالم[ اسـت. و

کـراه بـه اسـالم درآمدند. آن چه مایۀ شـگفتی اسـت، تنها  کـه بـا ا گاه  دشـمنی می کردنـد تـا آن 

خانـدان  و  بـرده  فرمـان  او  از  و  برخاسـته  مخالفـت  بـه  ی  و همـراه  نیـز  شـما  کـه  اسـت  ایـن 

کـه سـتیز و مخالفتشـان بـا ایشـان روا نباشـد و سـزاوار  کرده ایـد؛ همانـان  پیامبرتـان؟ص؟ را رهـا 

کتـاب  کـه مـن شـما را بـه  ید. هـال  کـه هیـچ یـک از مـردم را همسـنگ ایشـان شـمار نیسـت 

خداونـد؟زع؟ و سـّنت پیامبـرش؟ص؟ و میرانـدن باطـل و زنـده سـاختن نشـانه های ]راه[ دیـن 

بـرای خـود و شـما و هـر مـرد و زن مؤمـن و هـر مـرد و زن  گفتـه،  فرامی خوانـم. ایـن سـخن را 

مسلمان از خداوند آمرزش می جویم.«

ی پاسـخ داد: »مـن نـه  کشـته شـد!« و کـه عثمـان؟ضر؟ مظلـوم  گفتنـد: »گواهـی ده  آن دو 

کشـته شـدن  که  کسـی  گفتند: »از  کشـته شـد.«  کشـته شـد و نه ظالم  ی مظلوم  که و می گویم 

کنـاره می جوییـم.« سـپس برخاسـتند و بازگشـتند.  مظلومانـۀ عثمـان را بـاور نـدارد، بیـزاری و 

کـه  کـران آوای دعـوت را بشـنوانی آنـگاه  کـه مـردگان را بشـنوانی، و نـه بـه  گفـت: »تـو نتوانـی  پـس علـی 

کسـانی  گمراهیشـان نیسـتی؛ و نمی توانـی بشـنوانی مگـر  کـوران از  کـرده برمی گردنـد. و تـو راهنمـای  پشـت 

کـه بـه آیـاِت مـا ایمـان می آورنـد و تسـلیم اند�« ]نمـل/80 و 81[  را

یخ: 125/3 ]368/2[؛ البدایة والنهایة: 258/7  یـخ االمـم والملـوک: 4/6 ]7/5[؛ الکامل فی التار تار
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خبرهایی البه الی نامه ها که مقصود معاویه را آشکار می سازد

ی از آن  کنـون بـا مـن بیاییـد تـا در پـاره ای از نامه هـای فرزنـد حـرب بنگریـم که مقصـود و ا

ی  کنایـه یـا اشـاره و یـا صراحـت، هـدف و همـه تاخـت و تـاز را نشـان می دهـد تـا ببینیـم آیـا بـا 

ک؟ع؟ را بیـان مـی دارد و بـه رغـم انـکار سرسـختانۀ ابن َحَجـر با هـدف یاری  از سـتیز بـا امـام پـا

کـه او در پـی خالفت بـوده و گرد آن می چرخیـده و بدین منظور  یـه، آیـا حکایـت می کنـد  معاو

با شایسـتۀ خالفت به سـتیز برخاسـته اسـت؟

کــه در آن  یــه آورد؛ نامــه ای  کــه نعمــان بــن بشــیر، نامــۀ همســر عثمــان را نــزد معاو آن گاه 

ی  کشــندگان عثمــان بــه و کــرده بــود و در آن وارد شــدن  گفتــه و مبالغــه   رقت انگیــز ســخن 

کــرده بــود؛ و نیــز پیراهــن شــکافتۀ آغشــته  یــش او توســط محمــد بــن ابی بکــر را یــاد  و برَکنــدن ر

یــه در  یــه آورد، معاو گــره زده بــود نــزد معاو یشــش را بــه دکمــۀ آن  کــه مــوی ر بــه خــون عثمــان را 

گســترد و آن چــه را بــا عثمــان  گــرد آورد و آن پیراهــن را برابرشــان  شــام بــر منبــر رفــت و مــردم را 

کــه نزدیــک بــود  گریســتند و بــه هق هــق افتادنــد، چنــدان  کــرده بودنــد، یــاد نمــود؛ پــس مــردم 

ی برخیزنــد.  کــه بــه خون خواهــی و جــان از تنشــان بیــرون شــود. ســپس از آنــان خواســت 

ــا  ــتی. م ــش هس ــب خون ــو صاح ــود و ت ــو ب ــرعموی ت ــد: »او پس گفتن ــتند و  گش ــای  ــامیان برپ ش

کردنــد  ی برمی خیزیــم.« پــس بــه عنــوان امیــر خویــش، بــا او بیعــت  همــراه تــو بــه خون خواهــی و

کــه  و او ایــن را نوشــت و بــا نمایندگانــی بــه مناطــق شــام فرســتاد. نیــز بــه ُشــَرْحبیل بــن ســمط 

کــه همچــون اهــل مرکــز شــام، از مــردم  ی فرمــان داد  در ِحْمــص بــود، نامــه نوشــت و بــه و

گیرد. ِحْمص هم برایش بیعت 

چـون ُشـَرْحبیل ایـن نامـه را خواْنـد، شـماری از بـزرگان ِحْمص را طلبید و بـه آنان گفت: 

یـه بـه عنـوان امیـر ]و نه  کـه بـا معاو کـه عثمـان را کشـت، گناهـش بزرگ تـر از آن کـس  »آن کـس 

خلیفـه[ بیعـت کنـد، نیسـت. ایـن لغزشـی بـوده کـه رخ داده اسـت ولـی مـا با او به نـام خلیفه 

ی   بیعـت می کنیـم و جـز بـه همراهـی خلیفـه، بـه خون خواهـی عثمـان برنمی خیزیـم.« پـس و
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یه نوشـت: »اّما بعد؛ خطایی  یـه بـه نـام خلیفـه بیعت نمودنـد و او به معاو و ِحْمصیـان بـا معاو

کـه بـه مـن نوشـتی تـا بـه عنـوان امیـر بـا تـو بیعـت نمایـم واین کـه تـو می خواهی  بـزرگ از تـو سـرزد 

کـه خلیفـه نیسـتی، بـه خون خواهـی خلیفـۀ مظلـوم برخیـزی! ولی مـن و پیرامونیانم  در حالـی 

بـا تـو بـه عنـوان خلیفه بیعـت نمودیم.«

ی را خوانـد، خوشـحالش نمـود و مـردم را فراخواند و بر منبر فراز شـد  یـه نامـۀ و چـون معاو

و آنـان را بـه بیعـت بـا خویـش بـرای خالفـت دعـوت نمـود. پـس دعوتـش را پذیرفتنـد و هیـچ 

کار خالفتـش سـامان  کـس مخالفـت نکـرد. چـون مـردم بـه نـام خلیفـه بـا او بیعـت نمودنـد و 

یافـت، بـه علـی نامـه نوشـت.« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 69/1 و 70 ]74/1[(

در گزارش عثمان بن عبیداهلل جرجانی آمده که مردم بر پایۀ کتاب خدا و سّنت پیامبرش 

که آن روز در شمار شامیان  با معاویه بر خالفت بیعت نمودند. سپس مالک بن هبیرۀ کندی 

بود و هنگام بیعت حضور نداشت، از راه رسید و به سخن برخاست و گفت: »ای امیرالمؤمنین! 

کار این حکومت را ]با پذیرش شرط عمل بر کتاب خدا و سنت پیامبرش[ دچار نقص نمودی 

که ما  کشیدی و برای نابخردان زمینه پدید آوردی. مردم عرب می دانند  و مردم را به تباهی 

کرداریم و نه گفتار و در حالی که کم سخن می گوییم، بسیار عمل می کنیم. پس اکنون  قبیلۀ 

دستت را پیش بیاور تا بر آنچه دوست می داریم و دوست نمی داریم! ]چه بر شرط کتاب خدا 

و سنت پیامبرش باشد و چه نباشد[«

یه[ چنین سرود: زبرقان بن عبداهلل بن سکونی ]در مدح بیعت غیرمشروط معاو
کــردی؛ امــا مالــک ]بــن هبیــره[  کــه نهــادی، ناقــص  ای معاویــه! خافــت را بــا ایــن شــرط 

حکومــت را بــرای تــو مســتقر ســاخت؛

کــه  کــه در آن جــای خرده گیــری نیســت. هــا هــر حکومتــی  بــا بیعتــی قاطــع ]و بــی قیــد و شــرط[ 

مشــروط باشــد، از میــان می رود.

ایــن حکومــت ]بــا آن شــرط[ ماننــد خانــۀ عنکبــوت در نوســان و متزلــزل بــود؛ امــا ]پــس از بیعــت 

گرفــت. ک، در حفــظ و امــان قــرار  مالــک[ در میــان شــاخ و برگ هــای درخــت ارا
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کــه طمــع ورزی بــه بهانــه ای در آن طمــع نمــی ورزد و مــردان بــی ســر  گشــت   و چنــان نیرومنــد 

و پا آن  را قصد نمی کنند.

کــه چهــره از  کــه بایــد در آن خشــم را فــرو خــورد در حالــی  ای معاویــه! در حکومــت ناقصــی 

شــدت خشــم، ســیاه شــد، چــه خیــری هســت؟

کننــد، مــردم َســکون و ِحمَیــر و هْمــدان و قبائــل  هــرگاه مــردان بی ســر و پــا قصــد آن حکومــت 

ســبک باِر شــجاع، آن را پــس می زننــد.

)کتاب صّفین نصر بن ُمزاِحم: ص90 ]ص81[(

کـه از آن میـان، شـماری را  یـه نامه نگاری هایـی صـورت پذیرفـت  میـان امـام؟ع؟ و معاو

ی، نوشـت:  یـم. امـام؟ع؟ در آغـاز بیعـت مـردم با و کـه بـه ایـن مبحـث مربـوط می شـود، می آور

کـه گنـاه و مالمتـی بـر مـن  کـردم  کـه در بـارۀ شـما ]بنی امّیـه[ گونـه ای رفتـار  »اّمـا بعـد؛ می دانـی 

ی داد آن  که رو گاه  کناره جسـتم تا آن  نیسـت و از آن چه ]در ماجرای عثمان[ بر شـما رفت، 

گفتار بسـیار اسـت و آن  گریزی نبود و پس زدن آن امکان نداشـت. سـخن فراوان و  چه از آن 

ی آوْرد. پـس همـراه پیرامونیانـت بـا مـن بیعـت  ی آوْرد، رو چـه گذشـت، گذشـت و آن چـه رو
کـن و بـا گروهـی از یارانـت بـه سـوی مـن بیا! و الّسـالم.«1

بـا  کشـتند و سـپس  را  بـا مـن، عثمـان  بـدون مشـورت  »اّمـا بعـد؛ مـردم  عبـارت دیگـر: 

رایزنـی و اجمـاع خویـش، بـا مـن بیعـت نمودند. پـس چون نامه ام به تو رسـد، از مردم برای من 

کن!« گسیل  که پیرامون تو هستند، نزد من  بیعت بگیر و برجستگان شام را 

کـه نـزد تـو  کارهـا و اموالـی  در عبـارت ابن ُقَتیبـه چنیـن آمـده اسـت: »اّمـا بعـد؛ تـو را بـر 

گیـر و همـراه 1000 مـرد شـامی  اسـت، والیـت می دهـم. تـو نیـز از پیرامونیانـت بـرای مـن بیعـت 

نـزد مـن روان شـو!«

یه نوشت: »اّما بعد؛ همانا: معاو
میان من و قیس، عتاب ]و خطابی[ نیست، جز نیزه زدن بر پهلوها و ضربه زدن بر گردن ها.«

1. این نامۀ 75 نهج البالغه است. )ن.( 
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یـه نوشـت: »آن چـه در ماجـرای قتـل عثمـان رخ  نیـز امـام؟ع؟ در نامـه ای دیگـر بـه معاو

کـه همـۀ مـردم بـا مـن بیعـت نمـوده و پیمان شـکنان بـا  داد، بـه تـو خبـر رسـیده؛ و نیـز می دانـی 

مـن بـه قتـل رسـیدند. پـس آن چـه را مردم پذیرفته انـد، بپذیر؛ وگرنه من همانم که می شناسـی 

کـه می دانـی. و الّسـالم.« و پیرامونیانـم هماناننـد 

نیز در نامه ای که آن حضرت؟ع؟ همراه جریر  بجلی برای معاویه فرستاد، چنین آمده است:

»همانـا بیعـت بـا مـن در مدینـه، بـرای تـو در شـام نیـز الـزام آور اسـت؛ زیـرا همـان کسـانی 

کـه بـا ابوبکـر و عمـر و عثمـان بیعـت نمودند، با همان عهد و شـروط با من نیـز بیعت کرده اند؛ 

کـه آن را نپذیرنـد. جـز ایـن نیسـت  پـس نـه حاضـران را اختیـاری اسـت و نـه غایبـان را رسـد 

کـه مشـورت تنهـا حـّق مهاجـران و انصـار اسـت و هـرگاه آنان بر کسـی اجماع نمـوده، او را امام 

گرفتـن یـا بدعـت آوری1، از تصمیـم  کسـی بـا ایـراد  گـر  بنامنـد، همـو مـورد رضایـت اسـت؛ و ا

گـر سـر باززنـد، بـه  ی را بـه آنچـه از آن بیـرون رفتـه اسـت بـاز می گرداننـد و ا آنـان بیـرون رود، و

کـه  گرفتـن راهـی جـز راه مؤمنـان، بـا او می جنگنـد و خداونـد او را در راهـی  سـبب در پیـش 

گرفتـه، وانهـد و در شـعلۀ آتـش دوزخ  افکَنـد؛ و ایـن بـد سـرانجامی اسـت. پیـش 

کـه دوست داشـتنی ترین چیـز بـرای  پـس آن چـه را همـۀ مسـلمانان پذیرفته انـد، بپذیـر؛ 

گرفتـاری  کـه خـود را در معـرض بـال و  گـردی2؛ مگـر آن  کـه عافیـت را پذیـرا  مـن همیـن اسـت 

یـاری می جویـم!  تـو  برابـر  از خداونـد در  و  تـو می جنگـم  بـا  کنـی،  گـر چنیـن  ا کـه  قـرار دهـی؛ 

گـر از رأی و مخالفت بازگردی و در آن چه مسـلمانان  کـردی. ا در بـارۀ قاتـالن عثمـان ُپرگویـی 

گذاری، بر پایۀ کتاب خدا  پذیرفته انـد، درآیـی و سـپس دادخواهـی از آن جماعـت را به من وا

در بـارۀ تـو و ایشـان حکـم خواهـم نمـود؛ اّمـا آن چـه تـو می خواهـی، ]نیرنگـی رسـوا،[ همچـون 

کـودک ]در آغـاز[ بازداشـتنش از شـیر اسـت. فریـب 

گردانی.«)غ.( گرفتن یا روی  1. در وقعة صّفین و شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید آمده است: »ایراد 

2. در وقعـة صّفیـن و شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد آمـده اسـت: »همانـا دوست داشـتنی ترین چیـز بـرای مـن، 
عافیـت تو اسـت.«)غ.(
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کــه خالفــت ایشــان را نشــاید  کــه تــو در زمــرۀ آزادشــدگان پــس از فتــح هســتی  و بــدان 

ــن عبــداهلل  ــر ب کنــون جری ــد. ا ــا ایشــان بســته نمی شــود و در شــورا راه ندارن و پیمــان امامــت ب

کــه از اهــل ایمــان و هجــرت اســت، نــزد تــو و پیرامونیانــت فرســتاده ام. پــس بــا او  بجلــی را 

که هیچ نیرویی جز از خدا نیست.« بیعت نما؛ 

کنـدی  یـه در اظهـار نظـر،  کـه معاو یـه ُبـرد. چـون دیـد  جریـر ایـن نامـۀ علـی را نـزد معاو

ی پاسـخ داد: »ای جریـر! بیعت  یـه بـه و مـی ورزد، او را بـه شـتاب در بیعـت برانگیخـت. معاو

کاری شـتاب زده و پنهانـی نیسـت و پیامدهـای خـود را دارد؛ پـس بگـذار آب دهانـم را فـرو برم 

رایزنـی  بـه  ایشـان  بـا  و  فراخوانـد  را  اعتمـادش  درخـور  کسـان  سـپس  ده[!!«  مهلـت  مـرا  ]و 

کار از عمـرو بـن عـاص یـاری گیر؛ که او کسـی  پرداخـت. بـرادرش عتبـه بـه او گفـت: »در ایـن 

»اّمـا بعـد؛  بـود، چنیـن نوشـت:  کـه در فلسـطین  بـه عمـرو  یـه  کـه می شناسـی!« معاو اسـت 

کنـون مـروان بـن  کـه بـه تـو رسـیده اسـت. ا گونـه ای رخ داد  ماجـرای علـی و طلحـه و زبیـر بـه 

َحَکـم همـراه بـا جماعتـی از مـردم بصـره ]از جنـگ حمـل[ گریختـه و به سـوی ما آمده اسـت؛ 

و نیـز جریـر بـن عبـداهلل آمـده تـا برای علـی از من بیعت گیرد. من از ایـن کار خودداری کرده ام 

گـو نمایم  تـا تـو بیایـی. پـس بـا برکـت خداونـد بـه سـوی مـا بیـا تـا با تـو در بـارۀ کارهایـی گفت و 

که از بهرۀ سامان آن امور، بی بهره نخواهی بود!«

گفــت:  یــه  گفــت: »بگــو!« معاو گفــت: »مــن بــه رأیــی رســیده ام.« جریــر  یــه بــه جریــر  معاو

ــد؛ پــس هــرگاه وفــات  گرداَن کارگــزار خــراج و مالیــات شــام و مصــر  کــه مــرا  ــه علــی بنویــس  »ب

گــر چنیــن کنــد، خالفــت را به او  گــردن مــن قــرار ندهــد. ا نمایــد، بعــد از او بیعــت هیــچ کــس بــر 

گفــت: »آن چــه را می خواهــی،  وامی گــذارم و بــه عنــوان خلیفــه بــه او نامــه می نویســم.« جریــر 

ی بــه علــی رســید،  یــه نامــه ای بــه علــی نوشــت و چنیــن خواســت. چــون نامــۀ و بنویــس!« معاو

کار اســت. پــس بــه جریــر بــن عبــداهلل نوشــت: »اّمــا بعــد؛ مقصــود  کــه نیرنگــی در  یافــت  او در

کــه مــرا برگردنــش بیعتــی نباشــد و هرگونــه دوســت  یــه از ایــن خواســته جــز آن نیســت  معاو
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ــا رأی شــامیان را  ــو را در حــال درنــگ و انتظــار بگــذارد ت گیــرد. او می خواهــد ت دارد، تصمیــم 

یــه را کارگــزار  کــه در مدینــه بــودم، مغیــرة بــن ُشــعبه بــه مــن پیشــنهاد داد تــا معاو یابــد. آن گاه  در

ــاور  ــران را ی گمراه گ ــه  ک ــد  ــه بین ــرا اینگون ــد م ــه خداون ک ــد  ــم.1 نباش ــن نپذیرفت ــازم؛ و م ــام س ش

ی بــا تــو بیعــت نمــود، چــه خــوب؛ وگرنــه، بــه ســوی مــن بازگــرد!  گــر و گرفتــه ام! پــس ا خویــش 

و الّســالم.« )کتــاب صّفیــن: ص38 و 58 و 59 ]ص29 و 33 و 34[؛ اإلمامــة و الّسیاســة: 82/1؛ چــاپ 
دیگــر: ص72 ]48/1 و 84-85 و 86[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: 136/1 و 251-249 

]230/1؛ 61/2؛ 84-75/3[(

یـه در میـان مـردم عـرب انتشـار یافـت، بـرادِر مـادرِی عثمـان، ولیـد بـن  چـون نامـۀ معاو

یه نوشت: عقبه، به معاو
گیــر و افعیــان را بــه خــود   ای معاویــه! شــام از آِن تــو اســت؛ پــس شــام خویــش را بــه چنــگ 

راه مده!

کن و سست دست و ناتوان مباش! با شمشیر و نیزه از آن دفاع 

کــه موهــای  کــن  علــی منتظــر اســت تــا ببینــد چــه جــواب می دهــی؛ پــس او را جنگــی نثــار 

کنــد! پیشــانی را ســپید 

کســی خواهــان جنــگ نباشــد، راحتــش در صلــح اســت. ای  گــر  کــه ا وگرنــه، تســلیم شــو؛ 

کن! معاویه؛ انتخاب 

کــه بــه طمــع حکومــت بــرای علــی نوشــته ای، مصیبت هــا را بــه ســوی  ای زادۀ حــرب! نامــه ای 

تــو می کشــاند.

ــر یابــی، اندکــی  گ ــز بــدان دســت نیابــی؛ و ا کــه هرگ در ایــن نامــه، از علــی چیــزی خواســته ای 

بیــش نپایــد.

کـــه از پـــس آن بقایـــی نیســـت. پـــس آرزوهایـــت را فـــراوان  و بـــه زودی از او بایـــی خواهـــی دیـــد 

مســـاز!

کــه آنچــه را پیشــتر آزمــوده ای، تــو را  کســی چــون علــی نیرنــگ مــی ورزی؟ حــال آن  آیــا بــا 

بســنده اســت.

کتاب )142/6( بنگرید. 1. به همین 
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318/10



489 معاویه در ترازوی داوری

یه نوشت: نیز همو به معاو
کــه در چنــگ  ای معاویــه! شــانۀ حکومــت ]تــو[ بریــده و آســیب دیــده؛ و تــو امــروز بــر آن انــدازه 

داری، مســّلطی.

کــه حــرف آخــر اســت؛ پــس یــا صلــح بــا او را  از علــی برایــت نامــه ای همــراه بــا خواســته ای آمــده 

برگزیــن یــا جنــگ را!

که بیمش داری، ایمن باش! نه به مهر قاتان خویش ما ]عثمان[  امید بند و نه از آن 

گــر بــا او می جنگــی همچــون آزاده ای فرزنــد زنــی آزاده بــا او بجنــگ؛ وگرنــه صلحــی در پیــش  ا

گیــر تــا آســیب و زیانــش بــه تــو نرســد!

کــه نوشــندۀ  علــی بــر پایــۀ خدعــۀ تــو، دامــن بــر نمی کشــد ]و از تــو دســت برنمــی دارد[ تــا آن زمــان 

گــوارا یابد. آب، آن را 

ــو روی آورده، آن را فرومگــذار و در پــی چیــزی  ــه ت ــر[ ب گی کــه فرمان روایــی ]فرا ــی  پــس در حال

کــه راهــی بــه آن نیســت! مــرو 

ــا  ــر ام ــگ ب ــتی و نن ــس زش ــری، پ ــته اش را بپذی ــی و خواس ــخ ده ــه اش را پاس ــی نام ــر خواه گ ا

کننــده و نویســندۀ آن ناصــور بــاد!

کــه قطعــًا آن را انجــام خواهــی داد  کنــی و بــر امــری مصممــی  گــر خواهــی خواســته اش را رد  و ا

]و قصــد جنــگ داری[،

کشــندگان عثمــان را  پــس بــا یمنی هــا چنیــن ســخن بگــو: »علــی دشــمن اســت و خویشــانش 

بــر ضــد او یــاری رســاندند.

کشــتند و برخــی بــه قتلــش برانگیختنــد بــدون آن کــه  کــه برخــی عثمــان را  گون انــد؛  گونا آنــان 

گروهی جامۀ تنش را ربودند. گردن عثمان باشد، و  خونی از ایشان بر 

من پیشتر در شام بر شما امیر بوده ام پس ادای حق واجب یکدیگر، من و شما را بسنده است.

کــوه ثبیــر را در جــای خویــش اســتوار نمــود! مــرا اجابــت نماییــد تــا در برابــر  کــه  بــه حــّقِ آن 

گرداندنــی نیســت بایســتیم.« کــه موجهــاش بــاز  هجــوم دریایــی 

کــم بگــو یــا زیــاد بگــو، در هــر حــال امــروز خافــت را جــز تــو شایســته ای نیســت. ســخن بــه 

کــه بخواهــد علــی را بفریبــد و بــه او نیرنــگ زنــد و نیرنــگ نتوانــی  گــوی؛ کســی مبــاش  صراحــت 

کار زد. ــه  ب
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یـه ماْنـد و او بـرای بیعـت امـروز و  گفته انـد: چهـار مـاه _ نـزد معاو جریـر سـه مـاه _ برخـی 

فـردا می کـرد. پـس علـی بـه جریـر نوشـت: »سـالم بر تـو! اّما بعـد؛ هرگاه ایـن نامۀ من به تو رسـد، 

یـه را وادار سـاز کـه سـخن قطعـی گویـد و تصمیـم نهایی گیـرد؛ و او را میان دو کار مختار  معاو

گـر جنـگ را برگزیـد، پـس تـو نیـز ماننـد  کننـده1. ا کننـده یـا صلحـی خـوار  سـاز: جنگـی آواره 

گر صلح  خودشـان بـه ایشـان اعـالن جنـگ کن؛ که خداوند خائنان را دوسـت نمـی دارد. اّما ا

را برگزیـد، بیعتـش را بگیـر و بـه سـوی مـن بازگـرد! و الّسـالم.«

یـه در پاسـخ نامـۀ علـی همـراه جریر، چنین نوشـت: »اّما بعد؛ به هسـتی ام سـوگند!  معاو

کـه بـا تـو بیعـت کرده اند، بیعتشـان در حالی بـود که تو از خون عثمـان بری بودی،  گـر مردمـی  ا

د بـاد! _ بـودی؛ اّمـا تو مهاجـران را بر  تـو نیـز همچـون ابوبکـر و عمـر و عثمـان _ خداونـد از هـر سـه خشـنو

یختـن خـون عثمـان برانگیختـی و انصـار را از یـاری اش بازداشـتی؛ پـس نادانـان از تـو فرمـان  ر

بردنـد و ناتوانـان بـا تـو تـوان یافتنـد. شـامیان هیـچ چیـز جـز نبـرد بـا تـو را نمی پذیرنـد، مگـر ایـن 

گر چنین کنی، خالفت با مشـورت میان مسـلمانان  که قاتالن عثمان را به ایشـان واسـپاری. ا

یـان بـر مـردم حکومـت داشـتند در آن هنـگام بـود که حـق میان  کـه حجاز خواهـد بـود. پیشـتر 

کم هسـتند. به هسـتی ام  کـه از حـق جـدا گشـتند، شـامیان بر مـردم حا کنـون  ایشـان بـود؛ اّمـا ا

سـوگند! حّجـت تـو بـر مـن هماننـد حّجتـت بـر طلحـه و زبیـر نیسـت؛ زیـرا آن دو بـا تـو بیعـت 

کـرده بودنـد، اّمـا مـن بـا تـو بیعـت نکـرده ام؛ و نیـز حّجـت تـو بـر شـامیان همچـون حّجتـت بـر 

مردم بصره نیست؛ زیرا بصریان از تو فرمان برده بودند، اّما شامیان چنین نکرده اند.«

کـه خیانـت مـن بـا عثمـان بیعتـم را نـزد تـو، تبـاه  امـام؟ع؟ بـه او نوشـت: »اّدعـا نمـوده ای 

کـرده اسـت. بـه هسـتی ام سـوگند! مـن تنهـا یکـی از مهاجـران بـودم و هماننـد  و بـی اعتبـار 

گـرد نیـاوَرد و  گمراهـی  کار درون و از آن بیـرون شـدم؛ و خداونـد همـۀ آنـان را بـر  ایشـان در ایـن 

1. در متـن، »حـرٌب ُمجلیـة أو سـلٌم ُمخزیـة« آمـده، ولـی در وقعة صّفین: ص 55، »حرٌب ُمجلیة أو سـلٌم ُمحظیة« )جنگی 
آواره کننـده یـا صلحـی منزلـت آور( و در شـرح نهـج البالغـه: 87/3، »حـرٌب ُمخزیـة أو سـلم ُمحظیـة« )جنگـی خـوار 

کـه هـر دو، صحیح تـر بـه نظـر می رسـند. )ن.(  کننـده یـا صلحـی منزلـت آور( آمـده اسـت 
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بـه نابینایـی گرفتـار نسـازد. مـن بـه قتـل عثمـان فرمـان نـداده ام تا گنـاه آن دامنم را بگیـرد؛ و او 

یان  گفته ای: ›شـامیان بر حجاز که  را نکشـته ام تا از قصاص بر خویشـتن بیم ورزم. و اّما این 

کـم هسـتند.‹؛ یکـی از قریشـیان شـام را بیـاور کـه در شـورا پذیرفتـه یـا خالفـت برایـش جایز  حا

)یـا دروغ  کننـد  را تکذیـب  انصـار سـخنت  و  بـری، مهاجـران  نـام  را  کسـی  گـر  ا باشـد.  روا  و 

روا  برایشـان  و خالفـت  پذیرفتـه  در شـورا  ]کـه  یـم  را می آور قریشـیان حجـاز  مـا  اّمـا  شـمرند(؛ 

کـه بـر تـو واجـب اسـت، بازگـرد و آن قاتـالن را بـرای داوری نـزد مـن آر!   اسـت[؛ پـس بـه بیعتـی 

و اّمـا ایـن کـه میـان شـامیان و بصریـان و نیـز میـان خـودت و طلحه و زبیر تفـاوت نهاده ای؛ به 

هسـتی ام سـوگند! ایـن هـر دو یکـی اسـت؛ زیـرا بیعـت همگانـی اسـت و رأی و نظـر فـرد در آن 

کرد.« گزینشی دوباره در آن نتوانند  راه نیابد1 و افراد 

گر تنها  یـه بـه علـی؟ع؟ در اواخـر نبـرد صّفیـن آمـده اسـت: »ای ابوالحسـن! ا در نامـۀ معاو

کامـل بـود،  گـر خالفتـت تمـام و  بـرای حکومـت و خالفـت می جنگـی، بـه هسـتی ام سـوگند! ا

کامـل  کـه در نبـرد بـا مسـلمانان عـذری داشـته باشـی؛ اّمـا خالفـت برایـت تمـام و  می رفـت 

کـه شـامیان بدیـن بیعـت درنیامـده و آن را  کامـل باشـد، حـال آن  نیسـت. چگونـه تمـام و 

ی بیـم ورز و از عـذاب و کیفـرش پرهیـز کـن و شمشـیر خویـش از  نپذیرفته انـد؟ از خـدا و قهـر و

کـه بـه خـدا سـوگند! جنـگ آنـان را در کام خویش فروبرده و کسـی  مـردم بازگیـر و در نیـام کـن؛ 

گـرد آمـده  کـه بـه گاه زمسـتان در کـِف آبگیـری  از آنـان باقـی نمانـده، مگـر همچـون آبـی انـدک 

باشـد و تنهـا از خـدا یـاری طلـب شـود!«

که در آن آمده است: ی نامه ای نوشت  علی؟ع؟ به و

بـه  تبـاه  گـردد؛  مسـلمانی ام  پیشـینۀ  و  عمـل  مبـادا  داده ای  هشـدار  مـرا  کـه  ایـن  اّمـا  »و 

کـه مـرا چنیـن هشـدار  گـر تجـاوز پیشـه و سـتمگر بـر تـو بـودم، تـو را می رسـید  هسـتی ام سـوگند! ا

کـه سـتم و تجـاوز می کنـد بجنگیـد تـا بـه فرمـان  کـه خـدای تعالـی فرمایـد: ›بـا آن  دهـی؛ اّمـا دیـده ام 

گرفت.«)غ.( 1. در وقعة صّفین آمده است: »نظر در بارۀ آن را نتوان از سر 
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سـرکش  گـروه  کـه  یافتیـم  و  نگریسـتیم  گـروه  دو  ایـن  بـه  پـس  ]حجـرات/9[  بازگـردد�‹   خـدای 

کـه تـو در آنـی؛ زیـرا بیعـت مـن بـرای تـو کـه در شـام بـودی، نیـز الزم   و تجاوزپیشـه همانـی اسـت 

و واجـب گشـت، همچنـان کـه بیعـت عثمـان در مدینـه برایـت واجب گشـت، حـال آن که تو 

امیـر از سـوی عمـر بـر شـام بـودی؛ و نیـز بیعـت عمر گردن گیـر برادرت، یزید، شـد، حـال آن که او 

امیر از سوی ابوبکر بر شام بود.

کار نهـی نمایـم. و اّمـا ایـن  کـه تـو را از ایـن  و اّمـا شکسـتن اّتحـاد اّمـت؛ مـن سـزاوارترم 

کـه مـرا از کشـتن متجـاوزان و سـتمگران بیـم داده ای؛ همانـا رسـول خـدا؟ص؟ مـرا بـه جنـگ بـا 

آنـان و کشتنشـان فرمـان داد؛ و بـه اصحابـش فرمـود: ›در میـان شـما کسـی اسـت که بـر تأویل 

درسـت قـرآن می جنگـد، چنـان کـه مـن بـرای فـرود آمدنـش جنگیـدم.‹ و در آن هنـگام به من 

کـه بیعـت مـن  ی از فرمانـش سـزاوارترینم. و اّمـا ایـن سـخنت  اشـاره نمـود؛ و مـن بـرای پیـرو

کامـل و تمـام نیسـت، زیـرا شـامیان بـه آن در نیامده انـد؛ چگونـه چنیـن اسـت، حـال آن یـک 

گردن گیـر حاضـران و غایبـان اسـت و در آن بازنگـری و بازگزینـی  کـه  گیـر[ اسـت  بیعـت ]فرا

کـه در آن بـه  کـه از آن بیـرون باشـد، دسـت بـه مخالفـت و رّد آن زده و هـر  کـرد و هـر  نتـوان 

یـده اسـت. پـس پـا از گلیم خـود بیرون مگـذار و جامۀ  اندیشـه و چـون و چـرا پـردازد، نفـاق ورز

کـه تـو را نـزد مـن جـز شمشـیر  کـن و آن چـه را سـودت نبخشـد، رهـا سـاز؛  گمراهـی از تـن بیـرون 

کـه بـا خـواری به فرمان خـدا بازگردی و برخالف خواسـتۀ خویش، در بیعت  نیسـت تـا آن گاه 

درآیـی. و الّسـالم.«

قاتالن  و  بردار  بیهودگی  و  از لجاجت  آمده است: »دست  به علی؟ع؟  نامۀ معاویه  در 

عثمان را به ما سپار و خالفت را به مشورت میان مسلمانان بازگردان تا بر هر که مایۀ خوشنودی 

خدا است، اجماع کنند؛ که هیچ بیعتی از تو بر گردن ما و هیچ اطاعتی از تو بر عهدۀ ما نیست 

و هیچ عذری از تو نمی پذیریم؛ و براِی تو و یارانت نزد ما جز شمشیر نباشد!«

که فالن و  یده ای  که در آن آمده اسـت: »اّدعا ورز ی نامه ای نوشـت  امام؟ع؟ در پاسـخ و



493 معاویه در ترازوی داوری

گر درسـت و  فـالن ]= ابوبکـر و عمـر[ برتریـن کسـان در اسـالم بودنـد. از چیـزی یـاد کـرده ای که ا

کاسـتی اش دامن گیر تو نشـود.  کاسـتی پذیرد،  گر  کنار اسـت؛ و ا ی از تو به 
ّ
کل کامل باشـد، به 

کار؟ آزاد شـدگان پـس از فتـح مکـه و فرزندانشـان را  تـو را بـه برتـر و فروتـر، و راهبـر و رعّیـت چـه 

بـا سـنجش میـان مهاجـران نخسـتین و بیـان رتبه هـای ایشـان و شناسـاندن درجه هـای آن هـا 

کـه از تیرهـای قمـار نیسـت، آواز داد و کسـی در این ماجـرا به داوری پرداخت  چـه کار؟ تیـری 

گیلیمـت دراز  کـه حکـم و داورِی آن ماجـرا، علیـه خـود او اسـت! مـرد! چـرا پـا را بـه انـدازۀ 

کـه سرنوشـتت بـه پـس انداختـه،  کوتـاه دسـتی ات را فهـم نمی کنـی و همـان جـا  نمی کنـی و 

یـان تـو  گـر ]در سـتیز میـان مهاجـراِن نخسـتین[ مغلـوب شـکت خـوَرد، بـه ز ی؟ ا پـس نمـی رو

نیسـت؛ و پیـروزی پیـروز نیـز از آن تـو نباشـد!

کـه مـن و یارانـم را نـزد تـو جـز  کـردی  آن حضـرت؟ع؟ در همـان نامـه آورده اسـت: »یـاد 

فرزنـدان  کـه  دیـده ای  هنـگام  چـه  خندانـدی!  را  مـا  گریانـدن،  از  پـس  نیسـت.  شمشـیر 

تـا  بـا شمشـیر ترسـانده شـوند؟ اندکـی درنـگ ورز  گردانـده،  ی  عبدالمّطلـب از دشـمنان رو

َحَمـل1 بـه میـدان جنـگ درآید؛ که آن گاه، کسـی که در پی او هسـتی، بـه دنبالت خواهد بود 

گـران از مهاجران و  و آن چـه دورش می شـماری، بـه تـو نزدیـک خواهـد گشـت! مـن با لشـکری 

انصـار و تابعیـن ایشـان بـه نیکـی، بـه سـوی تـو می شـتابم؛ لشـکری که سـخت انبوهنـد و غبار 

کنـده اسـت و جامـۀ مـرگ بـه تـن پوشـیده اند و محبوب تریـن دیـدار بـرای آنـان،  راهشـان پرا

یان و شمشـیرهای هاشـمی با ایشـان همراه  دیدار پروردگارشـان اسـت و فرزندانی از نسـل بدر

اسـت؛ و جـای فـرود دِم آن شمشـیرها را بـر پیکـر  بـرادر و دایـی و جد و خاندانت می شناسـی؛ 

و ایـن شمشـیرها از سـتمگران دور نیسـتند!«

1. وی همـان حمـل بـن سـعدانه اسـت کـه از صحابـه بـود و در صّفیـن همـراه معاویه حضور داشـت. ]در چـاپ اول غدیر، 
َحَمـل بـن سـعدانه اسـت کـه همیـن درسـت اسـت. ولـی در چـاپ بعـدی توسـط مرکـز غدیـر، سـعدانه بـه سـعد تحریـف 

گـر چـه گویـا توضیـح عالمه، نادرسـت  اسـت. )ن.([. شـده اسـت. ا
]در المسـتقصی فـی أمثـال العـرب: 278/2 آمـده اسـت: »ایـن َمَثلـی اسـت و َحَمـل نـام مردی شـجاع بود کـه در جنگ 

از او یـاری می طلبیدنـد. و دور نیسـت کـه مـراد از آن شـخص، حمـل بـن بـدر باشـد. )غ.([
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چون علی؟ع؟ به سرزمین رّقه درآمد، گروهی از یارانش به وی گفتند: »ای امیرالمؤمنین! 

بـه معاویـه و آنـان کـه از قبیلـۀ تـو نـزد وی هسـتند، نامـه بنویـس؛ کـه بدین سـان، حّجت بـر آنان 

بزرگ تـر و تمام تـر خواهد شـد!«

یـه و قریشـیان  آن حضـرت بـه آنـان نوشـت: »از بنـدۀ خـدا، علـی امیرالمؤمنیـن، بـه معاو

کـه معبـودی جـز او نیسـت، سـتایش  ی! سـالم بـر شـما! در پاسـختان خدایـی را  پیرامـون و

کـه بـه نـزول قـرآن ایمـان آوردنـد و تأویـل آن را  می کنـم. اّمـا بعـد؛ خداونـد را بندگانـی اسـت 

شـناختند و در دیـن بـه درکـی عمیـق رسـیدند و خداونـد برتری شـان را در قـرآن حکیـم روشـن 

نمـود؛ حـال آن کـه در چنـان دورانـی، شـما بـا پیامبـر دشـمن بودیـد و قرآن را دروغ می شـمردید 

حبـس  یـا  می یافتیـد،  کـه  را  مسـلمانی  هـر  و  بودیـد  همداسـتان  مسـلمانان  بـا  نبـرد  بـرای  و 

تعالـی  خـدای  کـه  گاه  آن  تـا  بـود  چنیـن  می کشـتید.  یـا  می نمودیـد  شـکنجه  یـا  می کردیـد 

نیرومنـدی دینـش و چیرگـی امـرش را اراده نمـود؛ پـس مردم عرب گروه گروه به اسـالم درآمدند 

و ایـن اّمـت خواسـته یـا ناخواسـته بـه آن تـن دادنـد و شـما نیـز به دلخواه یا از سـر تـرس، در این 

دین درون گشـتید. در حالی که، آنان که در مسـلمانی پیشـی گرفته بودند، رسـتگار گشـتند 

و مهاجران نخسـتین با برتری خود، به رسـتگاری رسـیدند. کسـی را که دارای پیشـینۀ ایشـان 

کار حکومـت بـا آنـان سـتیزه  در دیـن و فضیلت هـای اینـان در اسـالم نیسـت، نرسـد تـا در 

کسـی  کند.  گناه و سـتم  کار،  که با این  که ایشـان بدان شایسـته و سـزاوارترند _  کاری  نماید _ 

درگـذرد  خـود  حـّد  از  و  نشناسـد  را  خویـش  قـدر  و  شـأن  کـه  نسـزد  را  اسـت  خـرد  دارای   کـه 

و خویشـتن را بـا طلـب کـردن چیـزی کـه سـزاوارش نیسـت، بـه تیره بختـی دچـار سـازد. همانـا 

که  کسـی اسـت  گذشـته و چه در حال،  سـزاوارتریِن مردم برای حکومت بر این اّمت، چه در 

بیـش از همـگان بـا پیامبـر نزدیـک و بـه قـرآن دانـا و در دیـن ژرف اندیـش و در اسـالم آوردن 

کـه پیشـوایان از کار اّمت بر دوش  پیشـتاز و در جهـاد برتـر بـوده و بـرای بـر دوش کشـیدن بـاری 

می گیرنـد، بـا چیرگـی و نیرومنـدی، تـاب و توانـی بیش تـر دارد. پـس تقـوای خداونـد را پیشـه 
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کتمـان مکنیـد در  کـه بـه سـوی او بازمی گردیـد؛ و حـق را بـا باطـل مپوشـانید و حـق را  کنیـد 

کـه بـه آن چـه می داننـد، عمـل  کسـانی هسـتند  کـه می دانیـد؛ و بنـدگان نیـک خـدا  حالـی 

کـه بـه نادانـی خویـش بـا دانایـان می سـتیزند.  می کننـد و بدتریـن بندگانـش نادانانـی هسـتند 

همانـا عالـم را بـرای علمـش فضیلتـی اسـت و نـادان در سـتیز بـا عالـم، جـز بـه جهـل خویـش 

اّمـت  ایـن  خـون  حفـظ  و  پیامبـرش  سـّنت  و  خـدا  کتـاب  بـه  را  شـما  کـه  هـال  نمی افزایـد. 

گر از کاری  گـر بپذیریـد، بـه هدایـت دسـت یافته و به بهـرۀ خود راه یافته ایـد؛ و ا فرامی خوانـم؛ ا

جـز اختالف افکنـی و شکسـتن وحـدت ایـن اّمـت سـر باززنیـد، تنهـا بـر دوری خـود از خـدا  

افزوده ایـد و خداونـد جـز بـر خشـم خویـش از شـما نمی  افزایـد. و الّسـالم.« )شـرح نهـج البالغـه 

تألیف ابن ابی الحدید: 210/3(

بنگرید به: اإلمامة و الّسیاسـة: 20/1 و 71 و 72 و 77 و 78 ]84/1 و 91-92[؛ وقعة صّفین: ص34 
د:  و 38 و 58 و 59 و 62- 65، چـاپ مصـر ]ص29 و 33 و 34 و 52-58[؛ الکامـل فـی اللغـة و األدب ُمَبـّرَ

نهـج  ]136/4-137[؛  ص284  دیگـر:  چـاپ  233/2؛  الفریـد:  الِعقـد  271[؛  و   267/1[  157 و   155/1

تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  388-389[؛  و   385 و  ]ص368   98 و   35 و   30 و   8 و   7/2 البالغـه: 

ابن ابی الحدیـد: 77/1 و 136 و 248 و 252؛ 300/3 و 302 ]230/1؛ 61/2؛ 75/3 و 88 ]35/14 و 42-

کامل درهمین  43[؛ صبح األعشـی: 229/1 ]275/1[؛ نهایة األرب: 233/7. برخی ازاین نامه هابه صورت 

گذشت� د 
ّ
مجل

گرامـی! آیـا پـس از بررسـی و دقـت در ایـن نامه هـای رفتـه و آمـده  گویـد: خواننـدۀ  امینـی 

یـه، آن مـرد بـد و پلیـد، درنیافته اید که او در حالی که نهانی نقشـه های  میـان امـام حـق و معاو

گاه پنـاه دادن  گاه قتـل عثمـان را دسـتاویز سـاخته و  منفعت طلبانـه داشـته و در ایـن میـان، 

کـه خـود خـون نمی ریـزد، هیـچ  کسـی  کـرده، بـه ماننـد  قاتالنـش را و حفـظ خون هـا را بهانـه 

ید  ی برای دسـتیابی به آن، َنَفْس زنان می دو خواسـته ای جز خالفت نداشـته اسـت واین که و

گرانبهـا یـا ارزان را بـه پـای آن فـدا می کـرد و حکومـت سـرزمین ها را در ایـن راه به این  و هـر چیـز 

و آن می بخشـید و هدیه هـا و پاداش هـا مـی داد و نْفس هـای ضعیـف و تاخـت و تازکننـدگان 
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کمیـت را بـا ایـن پاداش هـا بـه سـوی خود جلـب می نمود و بیعـت مهاجران  در راه شـهوت حا

کـه بـرای بیعـت بـا پیشـوای هدایـت _ صلـوات اهلل علیـه _ همداسـتان بوده انـد، خـوار و  و انصـار را 

ی  گام برداشـته اند. و کورکورانـه  گشـته و  کـه آنـان از حـق دور  ناچیـز می شـمرد و می انگاشـت 

که اهل مدینه صحابۀ عادل از  کفۀ پایتخت اسـالم سـنگینی می داد، حال آن  کفۀ شـام را بر 

که  مهاجران و انصار بودند. وانگهی آزاد شـده پس از فتح مکه فرزند آزاد شـده را سـزاوار نبود 

کـه اینـان پایه هایـش را اسـتوار و نشـانه هایش را برپـا داشـته بودنـد.  در کار دینـی دخالـت ورزد 

کـه چنیـن شـأن و جایگاهـی  کاری پـردازد  کسـی بـه او رخصـت داد تـا بـه نظردهـی در  چـه 

کـه  یـارو شـوند؛ حکومتـی  دارد؟ او و فرومایـگان شـام را چـه حقـی بـود تـا بـا حکومـت حـق رو

ی بـه نبـرد بـا آن حضـرت نپرداخـت، مگـر پـس از آن  کـرده بودنـد؟ و اهـل حـّل و عقـد برپایـش 

کـه امـام؟ع؟ حّجـت را بـر او تمـام نمـود و راه را برایـش روشـن سـاخت و حکـم قطعـی و فرمـان 

یه، گوشـش را از شـنیدن سـخن حق سـنگین و در  گاهانیـد؛ اّمـا معاو نهایـی خداونـد را بـه او آ

برابـر آن فروتـن بـود؛ و حکومـت نـازا اسـت ]و انسـانیت و دیـن و منطـق در آن راه نـدارد[!

سخنان صریح _ نه کنایه آمیز _ که هدف فرزند هند را آشکار می سازد

گـردآوری  گفـت علـی  بـه جریـر  یـه  کـه معاو گذشـت  پیش تـر در همیـن مجلـد )ص317( 

گـذاَرد تـا بـه عنـوان  خـراج شـام و مصـر را بـه او بسـپارد و حکومـت پـس از خویـش را بـه او وا

ی همیـن را بـرای امـام؟ع؟ نوشـت و خواسـت تـا او را بـر حکومـت  خلیفـه بـه او نامـه بنـگارد. و

ی نوشـت: گـذاَرد. علـی؟ع؟ در پاسـخ و شـام باقـی 

»اّمـا بعـد؛ همانـا دنیـا شـیرین و خـّرم اسـت و از زیبایـی و شـادابی بهـره دارد. هیـچ کس 

ی را از آن چـه برایـش سـودمندتر اسـت، سـرگرم  ینتـش، و کـه بـا ز بـه دنیـا نمی گرایـد، مگـر آن 

یـه! آن چـه را فانـی  کرده انـد. پـس ای معاو سـازد. مـا را بـه آخـرت فرمـان داده و بـه آن تشـویق 

که سرانجام تو است و محاسبه  کن و از مرگ  گذار و برای آن چه باقی است، عمل  است، وا

کـه خـدای تعالـی هـرگاه بـرای بنـده ای خیـر  کار تـو اسـت، در اندیشـه بـاش و بـدان  کـه فرجـام 
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کـه خود ناخوشـایند دارد، جدایی می افکَنـد و او را به فرمانبری  ی و آنچـه را  بخواهـد، میـان و

از خود توفیق می بخشـد؛ و چون برای بنده ای بد خواهد، به سـوی دنیا برانگیزدش و آخرت 

ی در آن است، بازش دارد.  یش را دامن گستر سازد و از آن چه صالح و ی َبرد و آرزو را از یاد و

کـه جـز بـه هـدف خویـش تیـر می افکنـی و بـه دنبـال چیـزی  یافتـم  نامـه ات بـه مـن رسـید و در

گمراهـی سـرگردانی و بـه  گام برمـی داری، در  گمشـدۀ تـو نیسـت و در نابینایـی  کـه  هسـتی 

کـه حّجـت نیسـت و بـه سسـت ترین شـبهه پنـاه می جویـی. چیـزی چنـگ می زنـی 

گـر  گـذارم و حکومـت شـام را بـه تـو سـپارم؛ ا کـه از مـن خواسـته ای تـا نبـرد را وا و اّمـا ایـن 

کـه گفتـه ای: ›عمر مرا بـه این مقام  می خواسـتم امـروز چنیـن کنـم، دیـروز می کـردم! و اّمـا ایـن 

گماشـته بـود1، برکنـار  کارگـزاری  کـه خلیفـۀ پیـش از او بـه  کسـی را  ی  کـه و برنشـانده.‹ بـدان 

کسـی را بـه پیشـوایی  کار آورده بـود2، عـزل نمـود.  کـه عمـر بـر  کسـانی را  سـاخت و عثمـان نیـز 

یابـد، خـواه آنچـه بـرای پیـش از او روشـن  ی کـه صـالح اّمـت را در مـردم نگمارنـد، مگـر از آن رو

تـازه آیـد  یـدادی، رخـدادی  ی پنهـان مانـده؛ و پـس از هـر رو بـر و  بـوده و خـواه آنچـه عیبـش 

کمـی را رأی و اجتهـادی اسـت.«  )نهـج البالغـه: 44/2 ]ص410[3؛ شـرح نهج البالغه تألیف  و هـر حا

ابن ابی الحدیـد: 57/4 ]153/16[(

یـه بـار دوم، دو یـا سـه روز پیـش از لیلـة الهریـر4، بـه علـی؟ع؟ نامـه نوشـت و از او  معاو

گـذاَرد؛ زیـرا امـام؟ع؟ گفتـه بود: »چـون بامداد رسـد،  کـه بـر حکومـت شـام باقـی اش  خواسـت 

ی را زبان بـه زبان چرخاندند و شـامیان از  بـا آنـان کارزاری سـخت نمایـم!« مـردم ایـن گفتـار و

کـه دیگـر بـار از علـی بخواهـم تـا مـرا بـر  گفـت: »بـر آن شـدیم  یـه  آن بـه هـراس افتادنـد و معاو

گماشت و عمر او را برکنار نمود. کار  که ابوبکر به  1. مقصود خالد بن ولید است 

کارگزاران عمر، جز معاویه، را برکنار نمود. 2. عثمان همۀ 

3. این نامه در نهج البالغه نیست. )ن.(

گرفت. )ن.( که در آن، نبردی سخت در صفین در  4. شبی 
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ی چنین نوشـتم؛ اّما درخواسـت مرا نپذیرفت1. پس  گذاَرد. یک بار به و حکومت شـام باقی 

بار دوم برایش می نویسم و تردید و نرم دلی را در جانش می افکنم.«

کار مـا را بـه اینجـا  کـه جنـگ  گـر تـو و مـا می دانسـتیم  پـس بـه امـام نوشـت: »اّمـا بعـد؛ ا

گـر آن روز احساسـاتمان بـر  گنـاه را در حـق یکدیگـر روان نمی دانسـتیم. ا خواهـد رسـاند، ایـن 

یم که بر گذشـته پشـیمان گردیـم و آینده  عقلمـان چیـره گشـت، امـروز آن قـدر از خـرد مایه دار

بیعـت  بـه  مـرا  و  گـذاری  وا مـن  بـه  را  کـه حکومـت شـام  تـو خواسـتم  از  یـم.  آور بـه سـامان   را 

و اطاعـت خویـش ملـزم نسـازی؛ و تـو ایـن را نپذیرفتـی و خداونـد آن چـه را از مـن بازداشـتی، 

کـه دیـروز فراخوانـدم. مـن بـه  بـه مـن عطـا فرمـود. امـروز نیـز تـو را بـه همـان چیـزی فرامی خوانـم 

کـه تـو داری و از مـرگ همـان اندازه می ترسـم که تو می ترسـی. به  زندگـی همـان مایـه امیـد دارم 

خـدا سـوگند! سـپاهیان ضعیـف شـده و مـردان جنگـی از دسـت رفته انـد و مـا فرزنـدان عبـد 

نیفتـد  ـت 
ّ
ذل بـه  عزیـزی  آن،  بـا  کـه  برتـری  همـان  مگـر  نیسـت،  برتـری  یکدیگـر  بـر  را   منـاف 

و انسانی آزاد به بردگی دچار نگردد. و الّسالم.«

گـر تـو و مـا  گفتـه بـودی ا کـه  علـی؟ع؟ بـه او پاسـخ داد: »اّمـا بعـد؛ نامـه ات بـه مـن رسـید 

کار ما را به اینجا رسانده، این گناه را در حق یکدیگر روا نمی داشتیم.  می دانستیم که جنگ 

کشـته و  کشـته می شـدم و بـاز زنـده می گشـتم و دیگـر بـار تـا 70 مرتبـه  گـر در راه خـدا  همانـا ا

زنـده می شـدم، از سـخت گیری در راه خـدا و جهـاد بـا دشـمنانش دسـت نمی شسـتم! و اّمـا 

کـه بـر گذشـته پشـیمان گردیـم؛ همانـا از خـرد من  یـم  کـه گفتـه ای آن قـدر از خـرد مایـه دار ایـن 

کـردۀ خویـش پشـیمان نیسـتم. و اّمـا این کـه حکومت شـام را از  چیـزی کاسـته نشـده بـود و بـر 

کـه جنـگ  مـن خواسـته ای؛ آن چـه را دیـروز بـه تـو نـدادم، امـروز نیـز ندهـم. و اّمـا ایـن سـخنت 

گـردد، بـه سـوی  کـس در راه حـق فنـا  کـه هـر  مـردم ]عـرب[2 را جـز اندکـی از پـای درآورده، هـال 

که دیدید، امام پاسـخ وی را داده بود؛ اّما او پاسـخ امام را از یارانش پوشـیده داشـت، مبادا  1. وی دروغ می گوید؛ و چنان 
کـه امیرالمؤمنیـن بـا  یـه از ایـن عبـارت آن اسـت  گردنـد. ]گویـا مقصـود معاو بـا آن برخـی بـه حـق بگراینـد و از باطـل جـدا 

درخواسـت او مبنـی بـر ایـن کـه امیرشـام باقی بمانـد، موافقت نکـرد. )غ.([

ب از نهج البالغه است.)غ.(
ّ

2. افزودۀ درون قال
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کـه در راه باطـل فنـا شـود، بـه آتـش راه سـپارد ... .« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 88/1؛  بهشـت رود و هـر 
هـب: 60/2 و 61 ]23/3[؛ نهـج 

ّ
چـاپ دیگـر: ص95 ]103/1[؛ وقعـة صّفیـن: ص538 ]ص470[؛ ُمـروج الذ

البالغـه: 12/2 ]ص374[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 424/3 ]123/15[(

گــروه بنی هاشــم در بدرفتــاری  یــه بــه ابن عّبــاس نوشــت: »اّمــا بعــد؛ همانــا شــما  نیــز معاو

کــه طلحــه و زبیــر را  یــد؛ چنــدان  کــس بــه انــدازۀ یــاران فرزنــد عفــان، شــتاب نمی ورز بــا هیــچ 

کشــتید.  کــه بــا عثمــان شــده بــود،  کارهایــی  گــران شــمردن  ی و   بــه ســبب خون خواهــی و

کســانی از عــدّی  گــر ایــن رفتارتــان بــرای رقابــت بــا بنی امّیــه در حکومــت اســت، پیش تــر   ا

و تیــم1 بــه حکومــت رســیدند و شــما بــا آنــان رقابــت ]و ســتیزه[ نکردیــد و از ایشــان اظهــار 

کردید! فرمان برداری 

چیره  یکدگیر  بر  تناوب  به  مارا  جنگ  این  و  می بینی  که  آمده  پیش  وضعی  کنون  ا

که در آن به حالت برابر رسیده ایم و هر اندازه  گاهی شما[، چندان  ساخته ]گاهی ما برتریم و 

یم، و هر  ید، ما نیز به همان میزان در پیروزی بر شما طمع دار شما در پیروزی بر ما طمع دار

که ما از چیرگی بر شما نامیدیم، شما نیز از چیرگی بر ما ناامیدید. به غیر آنچه رخ داده،  مایه 

امید داشتیم! و از آن چه واقع شده، در هراس بودیم امروز پیکار شما با ما سخت تر از دیروز 

دست  در  که  شام  حکومت  همین  به  ما  بود.  نخواهد  امروز  از  سخت تر  نیز  فردا  و  نیست 

ید و  که در دستتان است، قناعت ورز یده ایم؛ شما نیز به حکومت عراق  یم، قناعت ورز دار

که از مردانشان شش تن مانده اند: دو مرد در شام، دو مرد در عراق،  ید؛  قریشیان را نابود نساز

و دو مرد در حجاز. دو تِن شام، من و عمرو ]بن عاص[ هستیم؛ دو تِن عراق، تو و علی؛ و 

دو تِن حجاز، سعد و ابن عمر2. دو تن از شش تن با تو دشمنند و دو تن در بارۀ تو در تردید و 

گر مردم پس از عثمان با تو بیعت می کردند، ما با  توقف اند. تو سرکردۀ این جمع هستی و ا

شتاب ]و انگیزۀ[ بیشتری به سوی تو می گراییدیم تا به علی.«

1. مقصود ابوبکر و عمر است.

2. مقصود سعد بن ابی وّقاص و عبداهلل بن عمر هستند.
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ی نوشـت: »اّمـا بعـد؛ نامـۀ تـو به من رسـید و آن را خوانـدم. آن چه در بارۀ  ابن عّبـاس بـه و

گفتـه ای؛  شـتافتن مـا بـه بدرفتـاری بـا یـاران عثمـان و ناخوشـنودی مان از حکومـت بنی امّیـه 

کـه تـو را بـه یـاری خواسـت  گاه   بـه هسـتی ام سـوگند! نیـاز خویـش را از عثمـان برگرفتـی، آن 

و یـاری اش نکـردی تـا آن کـه ]او کشـته شـد و بـه بهانـۀ خون خواهـی اش[ به این جایـگاه که در 

بـرادر عثمـان، ولیـد بـن عقبـه،  تـو در ایـن زمینـه، پسـرعمویت و  آنـی، رسـیدی. داور مـن و 

اسـت. و اّمـا طلحـه و زبیـر؛ آنـان مـردم را بـر ضـد عثمـان گرد آوردنـد و او را در تنگنا قـرار دادند 

کـه بیعـت را شکسـته و خواهـان حکومـت بودنـد، از فرمـان خلیفـۀ حـق،  و سـپس در حالـی 

بـه سـبب سـتم  تـو  بـا  و  بـه سـبب پیمان شکنی شـان جنگیدیـم  آنـان  بـا  مـا  و   بیـرون شـدند 

کـه جـز شـش تـن از قریـش باقـی نمانده انـد؛  و تجاوزگـری ات می جنگیـم. و اّمـا ایـن سـخنت 

چـه بسـیارند مـردان قریـش و چـه نیکـو بازماندگانـی دارنـد! از نیکانشـان برخـی بـا تـو بـه نبـرد 

کـه ما را با  کـه از یـاری مـا دسـت شسـتند، تـو را نیـز  یـاری نکردنـد. و اّما این  برخاسـتند و آنـان 

عدّی]قبیلـۀ عمـر[ و تیم]قبیلـۀ ابوبکـر[ درمی انـدازی؛ ابوبکـر و عمـر از عثمـان بهتـر بودنـد، 

چنـان کـه عثمـان نیـز از تـو بهتـر بـود. هنوز از ما کاری بر ضد تو مانده اسـت که چون انجامش 

گـر مـردم بـا مـن  کـه ا کنـی و از آینـده بهراسـی! و اّمـا ایـن سـخنت  گذشـته را فرامـوش  دهیـم، 

کـه بهتـر از  گام می نهـادی؛ همانـا مـردم بـا علـی  بیعـت می کردنـد، تـو بـر راه راسـِت فرمان بـری 

یه! تو را  مـن اسـت، بیعـت نمودنـد؛ اّمـا تـو بـر راه راسـت فرمـان بـری از او گام ننهـادی! ای معاو

کـه تـو آزاد شـدۀ پـس از فتـح مکـه فرزنـد  بـه سـخن گفتـن از خالفـت چـه کار؟ جـز ایـن نیسـت 

آزاد شـده هسـتی و خالفت از آِن مهاجران نخسـتین اسـت و آزاد شـدگان پس از فتح مکه را 

از آن هیچ نصیبی نیسـت. و الّسـالم.« )اإلمامة و الّسیاسـة: 85/1؛ چاپ دیگر: ص96 ]100/1[؛ شـرح 

بـه  را  »تـو  ابن ُقَتیبـه چنیـن اسـت:  ابن ابی الحدیـد: 289/2 ]65/8[( عبـارت  تألیـف  البالغـه  نهـج 

کار؟ تـو آزاد شـدۀ اسـالم پـس از فتـح مکـه و فرزنـد سـرکردۀ احـزاب و زادۀ زنـی  خالفـت چـه 

کشتگان بدر را خوْرد.« که جگر  جگرخوار هستی 
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کوفـه و سـازش بـا امـام سـبط پیامبـر _ سـام اهلل علیـه _ بـه خطبـه  یـه پـس از درآمـدن بـه  معاو

کـه مـن بـرای نمـاز و زکات و حـج، بـا شـما  یـد  گمـان دار کوفیـان! آیـا  گفـت: »ای  پرداخـت و 

یـد؛ اّما با شـما جنگیدم تا بر  کـه شـما نمـاز و زکات و حـج می گزار جنگیـدم؟ مـن می دانسـتم 

گـردم. خداونـد ایـن را بـه مـن عطـا نمـود در حالـی که شـما آن  شـما فرمـان روایـی کنـم و چیـره 

کـه در ایـن فتنـه از دسـت رفت، هدر گشـته کـه هـر مـال یـا خونـی   را خـوش نمی داشـتید. هـال 

 6/4 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  )شـرح  می نهـم!«  پاهایـم  زیـر  بسـتم،  کـه  شـرطی  هـر  و 

اسـت. نخسـت  مأخـذ  آِن  از  شـده  یـاد  عبـارِت   .)]140/8[  131/8 الّنهایـه:  و  البدایـة  ]14/16[؛ 

گویـد: »روزی عبـداهلل بـن عّبـاس در مسـجد نشسـته بـود و مـا  بـوذ مّکـی  معـروف بـن َخّرَ

یـه  ی گردانـد. معاو ی نشسـت. ابن عّبـاس از او رو یـه آمـد و نـزد و کـه معاو ی او بودیـم  پیـش رو

کـه مـن بـرای حکومـت از  ی می گردانـی؟ آیـا نمی دانـی  کـه از مـن رو گفـت: ›چـه شـده  ی  بـه و

کـه او مسـلمان  ی  ی؟ از ایـن رو پسـرعمویت شایسـته ترم؟‹ ابن عّبـاس پاسـخ داد: ›از چـه رو

کـه مـن پسـرعموی عثمـان  گفـت: ›نـه؛ بلکـه بدیـن سـبب  یـه  بـودی؟‹ معاو کافـر  تـو  و  بـود 

یه پاسـخ داد:  هسـتم.‹ ابن عّبـاس گفـت: ›پسـرعموی مـن از پسـرعموی تـو بهتـر اسـت.‹ معاو

›عثمـان مظلـوم کشـته شـد.‹ ابن عمـر نیـز نـزد آن دو بـود. ابن عّبـاس گفـت: ›به خدا سـوگند! 

کشـت  کافـری  را  گفـت: ›عمـر  یـه  بـرای حکومـت شایسـته تر اسـت!‹ معاو تـو  از  ایـن   همانـا 

و عثمـان را مسـلمانی.‹ ابن عّبـاس پاسـخ داد: ›بـه خـدا سـوگند! همیـن حّجـت تـو را بیش تـر 

کـم: 467/3 ]530/3[(� باطـل می سـازد.‹«1 )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

امینـی گویـد: ایـن سـخنان به خواننـدگان درس هایی فراوان می دهد کـه معاویه از همان 

آغـاز در پـی خالفـت و نـه چیـز دیگـر بـوده. فرزنـد هنـد جگرخـوار نمی توانسـت هیـچ یـک از آن 

گر به همۀ  چه دربارۀ جاه طلبی اش به وی می نوشـتند، رد نماید؛ و این که می خواسـت حّتی ا

آرزویـش نمی رسـد، بـه پـاره ای از آن دسـت یابـد و فرمان روایـی بـر شـام و مصر را به طـور کامل به 

کشته شدن عثمان به دست مسلمانان، نشانه ای از بیرون رفتن او از مسلمانی بود! )ن.( که  1. چرا 
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دسـت گیـرد و امـام؟ع؟ دیگـر بخش هـای سـرزمین اسـالمی و گروه هـای سـپاهیان را در اختیـار 

داشـته باشـد، شـاید بتواند آن را در آینده وسـیله ای برای رسـیدن به باقیماندۀ آرزوی خود قرار 

دهـد. چنیـن تقسـیمی بدعت گـذاری در کار خالفـت اسـالمی و جدا سـاختن یکپارچگی آن 

کـرده  بـود و نـه بـه سـابقه ای در دیـن بـاز می گـردد و نـه در هیـچ روزگاری دینـداران آن را تأییـد 

بودنـد. بلکـه ایـن کارتنهـا گسـیختن اّتحـاد جامعـه و دو پاره کردن رشـتۀ اطاعـت و جدا کردن 

اسـت  بیعتـی  بیعـت خالفـت،  بـود.  آن  نیروهـای  نمـودن  و سسـت  اسـالم  پیکـر  پیوندهـای 

گروهـی از امـت از آن اسـتثنا  گردن گیـر می شـود؛ و هیـچ  کـه افـراد دور و نزدیـک را  همگانـی 

کـه در  گیرنـد. چنـان  کنـاره  یـا  از آن جـدا شـوند  از امـت  نمی شـود و جایـز نیسـت دسـته ای 

م گذشـت، خلیفـۀ پسـین که معاویه بـود ]در حال حضـور خلیفۀ پیش 
ّ
حدیـث صحیـح مسـل

کـه جـز  از او[، بایـد بـا فرمـان شـریعت بـه قتـل می رسـید؛ و در ایـن حـال، امـام؟ع؟ را نمی رسـید 

گردد. که وی به فرمان خدا باز  کند، مگر آن  کاری  نبرد با این سرکش و طغیان گر 

اندیشۀ معاویه ]دربارۀ خالفت[، اندیشه ای دیرین بود

یـه در بـارۀ خالفـت امام؟ع؟ زادۀ آن روز و شـب نبـود، بلکه از همان هنگام  اندیشـۀ معاو

ی با شمشـیر علی؟ع؟  کـه اسـالم میانشـان جدایـی افکنـد و در یـک روز، بـرادر و جّد و دایی و

بـا  شـد،  کشـته  عثمـان  کـه  روز  همـان  از  و  می کـرد  دشـمنی  علـی  بـا  او  شـدند،  کشـته 

ی مردی  ی _ صلـوات اهلل علیـه _ بـاز دارد. و کنی و تاخـت و تـاز می کوشـید تـا مـردم را از و سـخن پرا

کـه در آن آمـده بـود: »بسـم اهلل  از بنی ُعَمیـس را همـراه نامـه ای بـه سـوی زبیـر بـن عـّوام فرسـتاد 

یـة بـن ابی سـفیان بـه بنـدۀ خـدا و امیـر مؤمنـان، زبیـر! درود بـر تـو! اّمـا  الّرحمـن الّرحیـم. از معاو

گـرد  کـرده و بـر آن  بعـد؛ مـن شـامیان را بـرای بیعـت بـا تـو فـرا خوانـدم و ایشـان آن را اجابـت 

کوفـه و بصـره  کـه شـیر دوشـیده در ظـرف فراهـم می آیـد. پـس بـه سـوی  آمده انـد، همچنـان 

کـه مهمتر از این  بشـتاب تـا فرزنـد ابوطالـب در دسـت یابی بـه ایـن دو شـهر بر تو پیشـی نگیرد؛ 

دو شـهر جایـی نیسـت. نیـز بیعـت گرفتـه ام که طلحة بـن عبیداهلل پس از تو به خالفت رسـد. 
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کار کمر هّمت  ید و مـردم را بـه آن فراخوانیـد و به ایـن  پـس خون خواهـی عثمـان را آشـکار سـاز

بندید؛ خداوند پیروزتان فرماید و دشمنتان را خوار سازد!«

نکردنـد  تردیـد  دو  آن  نمـود.  گاه  آ آن  از  را  طلحـه  و  گشـت  شـادمان  نامـه  ایـن  از  زبیـر 

یـه بدیـن سـان بـرای آنـان دلسـوزی نمـوده؛ و در آن هنـگام تصمیـم بـر مخالفـت بـا  کـه معاو

)]231/1[  77/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  )شـرح  گرفتنـد.  علـی؟ع؟ 

تــا زبیــر را  کــه روا می دانــد  ایــن مــرد بنگریــد  بــه دیانــت و پرهیــزگاری  گویــد:  امینــی 

کرده انــد ]و  بــا او بیعــت  کــه فرومایــگان شــام  بــا ایــن خیــال  امیرالمؤمنیــن بخوانــد؛ تنهــا 

ی بســنده اســت[؛ اّمــا علــی؟ع؟ را امیرالمؤمنیــن  همیــن بــرای روا دانســتن ایــن لقــب بــرای و

کــه همــۀ مســلمانان و در پیشــاپیش ایشــان، خــود زبیــر و طلحــة بــن  نمی خواَنــد، حــال آن 

کــرده  یــه جانشــینی خالفــت پــس از زبیــر را بــه او بخشــید، بــا علــی بیعــت  کــه معاو عبیــداهلل 

کار خویــش را  کننــد و آنــان نیــز ســزای  ی آن دو را فریفــت تــا پیمان شــکنی  بودنــد! پــس و

یانبــار داشــتند. چشــیدند و فرجامــی ز

کــه خون خواهــی عثمــان تنهــا پلــی اســت بــرای ســتیز بــر ســر فرمان روایــی   می بینیــد 

یــه بــه ایــن دو مــرد  کــه ایــن خون خواهــی را معاو ی خالفــت ناحــق   و وســیلۀ رســیدن بــه آرزو

الهــام نمــود: »و همانــا شــیطانها نهانــی بــه دوســتان خــود القــا می کننــد�« ]انعــام/121[

یـه بـرای دشـمنان علـی؟ع؟ پیروزی و برای آن حضرت؟ع؟ خـواری طلب می کند،  معاو

کـه آورنـدۀ بزرگـوار دیـن در حدیـث صحیـِح پذیرفتـۀ همـگان، می گویـد: »بارخدایـا!  حـال آن 

کـن و فروگذارنـدۀ  دوسـتارش را دوسـت بـدار و دشـمنش را دشـمن شـمار و یـاورش را یـاری 

یاری اش را از یاری فروگذار!«

ــو خدیجــه1 و پســرعّمۀ  ــد اب ــو زبیــر بــن عــّوام، فرزن ــا بعــد؛ ت ــه زبیــر نوشــت: »اّم ــه ب ی نیــز معاو

1. ُخویلد، پدر خدیجه همسر رسول خدا؟ص؟ ، جّد زبیر بن َعّوام بن ُخویلد بود.
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رســول خــدا؟ص؟1 و یــار نزدیــک او و باجنــاق وی2 و دامــاد ابوبکــر و شهســوار مســلمانان هســتی 

کــه در مّکــه بــه گاه بانــگ بــرآوردن شــیطان، جان خویش را در راه خــدا ایثار نمودی و برانگیختۀ 

ــا شمشــیر برهنــه بیــرون  ــو را فرســتاد و همچــون اژدهــاِی پوســت انداختــه، ب خــدا ]= پیامبــر[ ت

شــدی و هماننــد شــتِر نــر ســرخ مــوی، بــه ســختی بــر زمیــن پــای می کوبیــدی؛ و ایــن همــه را بــا 

نیروی ایمان و راســتی و درســتِی یقین انجام می دادی و بیشــتر رســول خدا؟ص؟ تو را به بهشــت 

کــه مــردم بــه  مــژده داد و عمــر تــو را یکــی از جانشــینان بــر اّمــت ســاخت. ای ابوعبــداهلل! بــدان 

کنــده شــده اند. پــس _ خدایــت رحمــت کنــد! _ بــرای  گوســفنداِن پرا خاطــر نبــود چوپــان، همچــون 

حفــظ خون هــا و فراهــم آوردن پراکندگی هــا و اّتحــاد اّمــت و اصــالح میــان ایشــان بشــتاب؛ 

پیــش از وخامــت کار و پریشــانی امــت؛ کــه همانــا مردم بر لبۀ پرتگاه در حال ریزش ایســتاده اند 

ــه  کمــر هّمــت بنــد و ب ــت  ــه  هــم آوردن اّم ــزد. پــس ب ــرو می ری ــه زودی ف ــد، ب ــر ســامان نیاب گ کــه ا

کارهــا را  کــه مــن در قلمــرو خویــش بــرای تــو و یــارت ]= طلحــه[  ســوی پــروردگارت راهــی بجــوی؛ 

کــه پیــش انداختــه شــود، بــه خالفــت رســد و ســپس یــار و  استوارســاخته ام تــا هــر یــک از شــما 

گرداَنــد!  گــردد. خداونــد تــو را از پیشــوایان  هدایــت  و جوینــدگان خیــر و تقــوا   همراهــش، خلیفــه 

والّسالم.« ]شرح نهج البالغه تألیف  ابن  ابی  الحدید: 236/10[

کسـی  کنـده شـده اند ... .« آیـا  گوسـفندان پرا گفتـه اسـت: »مـردم همچـون  فرزنـد هنـد 

کـه  کـه چوپانـش  کـه چـرا و چـه هنـگام و چگونـه چنیـن شـد، حـال آن  نیسـت از او بپرسـد 

گونـه  بـرای دور نمـودن هـر  بـود و مصلحت هایـش را در نظـر می گرفـت و  همـواره مراقـب آن 

که به امامتش  یان از آن کمر هّمت بسـته بود، همتا و جاِن رسـول خدا و کسـی بود  آسـیب و ز

یه فضا را تیره نمی سـاخت  گـر معاو کـرده بود، البّته ا تصریـح گشـته و اّمـت بـر بیعتـش اجمـاع 

و صلـح و آشـتی را آشـفته نمی کـرد و بـا دسیسـه ها و آراسـتن بدی هـا مایـۀ گسـیختگی پیونـد 

کـه از پیـش و پشـت و راسـت و چپ آدمی  جامعـه نمی شـد؟ َمَثـل او هماننـد شـیطان اسـت 

1. مادر زبیر، صفّیه دختر عبدالمّطلب و عّمۀ رسول خدا بود.

گرفت. 2. زبیر با اسماء دختر ابوبکر ازدواج نمود و رسول خدا نیز عایشه را به همسری 

)453(



505 معاویه در ترازوی داوری

ی  بر او درآید و خداوند نه پیشـینۀ دینداری و نه پیشـینیانی راستی پیشـه در مسـلمانی، به و

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمود. بخشـیده اسـت؛ چنـان 

کمتـر از  یـه بـه طلحـه چنیـن نوشـت: »اّمـا بعـد؛ تـو در میـان مـردم قریـش  همچنیـن معاو

گشـاده بـه بخشـش و زبانـی  گـردن داری و نیـز چهـره ای درخشـان و دسـتی  دیگـران خـون بـر 

که پیش از تو اسـالم آورده اند  روان و فصیح داری و در پیشـینه ات هم طراز با کسـانی هسـتی 

و پنجمیـِن بشـارت یافتـگان بـه بهشـت هسـتی و شـرافت و فضیلـت نبـرد در ُاُحـد از آِن تـو 

کـه مـردم بـر دوشـت می نهنـد،  گرفتـن بـاری  اسـت. پـس _ خدایـت رحمـت کنـد! _ بـرای بـر دوش 

بشـتاب؛ وظیفـه ای کـه نمی توانـی از آن شـانه خالـی کنـی و خداونـد از تـو خشـنود نشـود، مگـر 

کارهـا را بـرای تـو اسـتوار سـاختم  کشـی. مـن در قلمـرو خویـش،  کـه ایـن وظیفـه را بـر دوش   آن 

و زبیـر نیـز در هیـچ فضیلتـی بـر تـو پیشـی نـدارد. هـر یک از شـما کـه دیگری را پیش انـدازد، آن 

ی، پیشـوایی از آن پیش اندازنده اسـت. خداوند  گردد و پس از و پیش انداخته شـده پیشـوا 

تـو را بـه راه هدایت شـدگان درآوَرد و هدایـت توفیق یافتـگان را بـه تـو عطـا فرمایـد! و الّسـالم.« 

]شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 235/10[

امینـی گویـد: پرسـندگان را رسـد تـا از معاویه نیک بپرسـند که آیا آن چـه از فضیلت های 

زبیـر و طلحـه بـا افتخـار برشـمْرد و بـدان سـبب، آن دو را شایسـتۀ خالفـت دانسـت، علـی؟ع؟ 

از آن هـا بی بهـره نبـود؟ وی چنیـن آورده کـه آن دو بـه بهشـت بشـارت یافته اند و زبیـر یکی از آن 

بشـارت یافتگان و طلحـه پنجمیـِن آنـان بـوده اسـت. مگـر علـی؟ع؟ دهمیِن ایشـان نبـود؟ پس 

چـرا ایـن فضیلـت را از وی برگرفـت و آن دو را بـه خالفـت تشـویق نمـود تـا فرزنـد ابوطالـب بـر آن 

کافی اسـت، چرا  گر این بشـارِت اّدعایی برای اثبات شایسـتگی خالفت  دو پیشـی نگیرد؟1 ا

سـعد بـن ابی وّقـاص را از دایـرۀ شایسـتگان بـرای خالفـت بیرون سـاخت، حال آن کـه او نیز در 

یـه بـه زبیـر، بـر پیشـی گرفتـن طلحـه و زبیـر بر دسـت یافتن به بصره و کوفه، تصریح شـده بود. امـا در این جا  1. در نامـۀ معاو
مرحـوم مؤلـف، ضمیـر را مؤنث آورده و گویی مرجع آن، خالفت باشـد. )ن.(
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زمـرۀ بشـارت یافتگان و در آن روزگار هنـوز زنـده و روزی خـوار بـود؟ شـاید طمـع معاویه در فریب 

طلحـه و زبیـر بیشـتر بـود پـس شـیری را دوشـید که بخشـی از آن برای خودش باشـد!

شگفت تر از این، سخن وی خطاب به طلحه است: »هم طراز با کسانی هستی که پیش 

از تو اسـالم آورده اند.« مگر امیرالمؤمنین نخسـتیِن پیشـتازان در مسـلمانی و سزاوارترینشـان به 

م نیسـت: »پیشـگامان 
ّ
همـۀ افتخـارات نبـود؟ مگـر ایـن سـخن از رسـول خـدا؟ص؟ ثابـت و مسـل

کـه فریـاد  کـه یوشـع بـود؛ پیشـگام بـه سـوی عیسـی  سـه تـن هسـتند: پیشـگام بـه سـوی موسـی 

شـده در سـورۀ یاسـین بـود؛ و پیشـگام بـه سـوی محّمـد کـه علی بـن ابی طالب اسـت.«1؟

کــه علــی نخســتین ایمــان آورنــده بــه خــدا و  م نیســت 
ّ
ــزد اّمــت محّمــد؟ص؟ مســل مگــر ن

ی بود؟ کننده در راه و گزارنده با او و جهاد  کنندۀ پیامبرش؟ص؟ و نماز  تصدیق 

ــای  ــۀ غزوه ه ــت هم ــود، فضیل ــوردار ب ــد برخ ــرد ُاُح ــت نب ــرافت و فضیل ــه از ش ــر طلح گ ا

گرفتــه تــا خیبــر و احــزاب و حنیــن و حمــراء  رســول خــدا؟ص؟ از آِن علــی اســت، از بــدر و ُاُحــد 

گــوش داشــت و ایــن بانــگ جبرئیــل ــه خاطــر شــرکش پــرده در  ــه ب ی کــه معاو ــم  گیری  األســد.2 

که ندا دادند: و رضوان را نشنید 
جوانمردی جز علی نیست و شمشیری جز ذوالفقار.3

کـور بـود و پیـکار علـی و نبـرد او را در آن کارزارهـای  اّمـا آیـا چشـمش نیـز ماننـد بصیرتـش 

یـه جایـگاه علـی؟ع؟ را ]در آن صحنه هـا[ مایـۀ فضیلـت و شـرافت  خونیـن ندیـد؟ آری؛ معاو

گردن هـای بـرادر  کـه مـادران خانـدان بنی امّیـه را بـه عـزا نشـاْند و  ی نمی دانـد؛ زیـرا همـو بـود  و

یـه  و جـّد و دایـی و زادگان ایـن خانـدان فرومایـه را بـا شمشـیر برنـدۀ خویـش زد. سـخن معاو

خطـاب بـه طلحـه، بـه همیـن نکته اشـاره دارد: »تـو در میان مردم قریش کمتـر از دیگران خون 

گـردن داری.« بـر 

کتاب: 306/2� 1. بنگرید به: همین 

کتاب )202/7-206( گذشت. 2. بنگرید به آنچه در همین 

کتاب: 59/2� 3. بنگرید به: همین 

)454(

330/10



507 معاویه در ترازوی داوری

ی در نامــۀ خویــش بــه مــروان نوشــت: »هــرگاه ایــن نامــۀ مــرا خوانــدی، همچــون  نیــز و

کــه شــکار نمی شــود مگــر غافلگیرانــه و بــا او ســتیزه نمی شــود جــز بــا نیرنــگ؛  پلنــگ بــاش  یوز

ــد؛  ــی نمی یاب ــمن رهای ــگ دش ــن از چن ــت رفت ــپ و راس ــا چ ــز ب ــه ج ک ــاش  ــاه ب ــد روب  و همانن

کــه هنــگام لمــس دســت ها، ســرش را  پشــت  کــن همچــون خار  و خــود را از ایشــان مخفــی 

کــه دیگــران از یاری رســاندن  کســی  مخفــی می کنــد، و خویشــتن را حقیــر نشــان ده، همچــون 

کــه هنــگام  او و چیرگــی اش نومیدنــد؛ و در کارهاشــان بــه جســت و جــو پــرداز، همچــون مرغــی 

یــان آنــان[ بــه  ســر بــرآوردن جوجه هایــش از تخــم پــی دانــۀ ارزن می گــردد؛ و حجــاز را ]بــه ز

یــان آنــان[ تبــاه می ســازم. و الّســالم.« ]شــرح نهــج البالغــه  کــه مــن نیــز شــام را ]بــه ز تباهی کشــان؛ 

تألیــف ابن ابی الحدیــد: 236/10- 237[

ی بـه  کـه چـون ماجـرای امـام؟ع؟ و بیعـت بـا و یـه بـود  گویـد: ایـن نـوع رفتـار معاو امینـی 

کنـار نهـاده و الجـرم بیعـت بـا  کـه اّمـت او را از مشـورت و هم رأیـی  یافـت  گوشـش رسـید، و در

کـه در برابـر صاحـب بیعـت حـق به  علـی گردن گیـر او نیـز هسـت؛ پـس چـاره ای جـز ایـن ندیـد 

آشـوبگری پـردازد و بـا تیـره سـاختن فضـا بـرای آن حضـرت؟ع؟ آرزوهـای دلربایـش را بـه خـود 

کشـاْند  کـه بـا آرامـش بـه امـام پیوسـته بودنـد را بـه آشـوب   نزدیـک سـازد؛ پـس سـرزمین هایی 

کـه رأی مـردم را نسـبت بـه امـام، دگرگـون و تبـاه و اّتحادشـان  و در نامه هایـش اشـاره می نمـود 

ی آن را می ُجست! که و گمشده ای بود  کنده سازند؛ و همین  را پرا

ی بـرای طلحـه و زبیـر، در پـی هـم، بیعـت سـتاْند،  کـه و شـگفتی بیش تـر از آن اسـت 

گـردن داشـتند و ایـن بیعت گیـری در همـان آغـاز  بـر  کـه هـر دو بیعـت امـام؟ع؟ را  حـال آن 

کـه نامه هایـش بـه آن دو در ایـن نکتـه صراحـت دارد! وانگهـی  بیعتشـان بـا امـام بـود؛ چنـان 

کـه بـود تـا کسـی را بـرای خالفت نامزد سـازد، از آن پس که همگان بـر بیعت با خلیفۀ  یـه  معاو

یه بـرای نامزد کردن  گر این بیعت بسـته نشـده بود، معاو حـق، اجمـاع کـرده بودنـد؟ نیـز حّتی ا

کسـی سـزاوار نبـود.
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کـه بیعـت گرفتـن بـرای آن دو بـه معنـای  افـزون بـر ایـن، آن کـودن بدیـن نکتـه راه نیافـت 

کـه خـود، بیعـت شـکند، چگونـه می توانـد منافع   شکسـتن بیعـت نخسـت اسـت! پیشـوایی 

کـه چنیـن بیعتـی صحیـح باشـد، هـر یـک از آن  کنـد؟ بـه فـرض  کفایـت  و مصالـح اّمـت را 

کـه بـر پایـۀ خبرهـای  دو در جایـگاه خلیفـۀ پسـین ]پـس از خلیفـۀ پیـش از او[ قـرار می گیـرد 

کـه  کشـتنش واجـب اسـت. آیـا خلیفـه ای بـرای مسـلمانان می تـوان یافـت  م1 
ّ
صحیـح مسـل

کشـتنش واجـب باشـد؟

گفت و گوها و مناظره ها

کـه  ْسـد الغابـه: 318/3 ]478/3[( آورده 
ُ
1. ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 402/2 ]قسـمت دوم/850[؛ أ

کـه بـه همـۀ تابعیـن در  عبدالّرحمـان بـن غنـم صحابـی، از فقیه تریـن شـامیان بـود. همـو بـود 

شـام، فقـه آموخـت و دارای جایگاهـی بـزرگ و قـدر و منزلـت بـود، ابوهریـره و ابـودرداء را در 

یـه، از نزد علی؟ضر؟ بازگشـتند.  کـه بـه عنـوان دو پیـام رسـان معاو ِحْمـص سـرزنش نمـود آنـگاه 

کـه انجـام دادیـد بـر  گفـت: »شـگفتا از شـما! چگونـه آنچـه را  ی در سـخنان خـود بـه آن دو  و

گـذارد؛ حال آن  کـه انتخـاب خلیفـه را بـه شـورا وا شـما جایـز شـد؟ شـما علـی را فرامی خوانیـد 

کـه او  کسـانی  یـان و عراقیـان بـا او بیعـت نموده انـد و  کـه می دانیـد مهاجـران و انصـار و حجاز

ی خشـنود نیسـتند ]و  کـه از و کسـانی هسـتند  را برگزیدنـد ]و از امامتـش خشـنودند[، بهتـر از 

ی هسـتند.  کننـدگان بـا او بهتـر از بیعـت نکـردگان بـا و امامتـش را خـوش ندارنـد[؛ و بیعـت 

ی از آزاد شـدگان اسـت و خالفـت بـرای  کـه و یـه را بـه شـورا چـه راهـی باشـد، در حالـی  معاو

کسانی روا نیست؟ او و پدرش از سرکردگان احزاب بودند.« چنین 

ی توبـه  گشـتند و نـزد و یـه نـزد حضـرت، پشـیمان  ابوهریـره و ابـودرداء از بـردن پیـام معاو

نمودنـد. رحمـت خداونـد بـر همـۀ آنـان بـاد!

2. روز صّفیـن مـردی از شـامیان بـه میـدان آمـد و میـان دو لشـکر چنیـن بانـگ زد: »ای 

د ]ص320[ بنگرید.
ّ
1. به همین مجل
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ابوالحسـن؛ ای علـی! خـود را آشـکار کـن و بـه سـوی مـن بیـا!« علـی بـه سـوی وی حرکـت نمـود 

کـه در میـان دو لشـکر گـردن مرکب هاشـان در کنـار هـم  و در دو جهـت مخالـف قـرار  تـا آن گاه 

گفـت: »ای علـی!  یـه و دیگـری رو بـه سـپاه علـی؟ع؟[. آن مـرد  گرفـت ]یکـی رو بـه لشـگر معاو

تـو را در اسـالم جایـگاه و منزلـت و ]افتخـار[ هجـرت اسـت. آیـا تـو را پیشـنهادی دهـم تـا ایـن 

کـه در آن بیندیشـی؟« علـی گفـت: »آن  خون هـا حفـظ شـود و نبـرد بـه تأخیـر افتـد تـا هنگامـی 

چیسـت؟« پاسـخ داد: »بـه عـراق خویـش بازگـرد! مـا عـراق را بـه تـو وامی نهیـم و خـود بـه شـام 

خویـش بازمی گردیـم و تـو نیـز شـام را بـه مـا وامی گـذاری.« علـی بـه وی گفـت: »می دانـم کـه این 

 را از روی خیرخواهی و دلسـوزی گفتی. این جنگ و خونریزی مرا نگران و اندوهگین سـاخته 

کار را سنجیدم، دیدم راهی نیست جز این  و خواب از چشمانم ربوده؛ اّما هرچه زیر و بم این 

کـه یـا بـه نبـرد پـردازم یـا بـه آن چـه خداوند بـر محّمد؟ص؟ نـازل فرموده، کفـر ورزم! همانـا خداوند 

کـه او را در زمیـن معصیـت و در  _ تبـارک و تعالـی _ از اولیـای خویـش نمی پذیـرد و راضـی نمی شـود 

کننـد و آن هـا سـکوت ورزنـد و تسـلیم شـوند و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر  برابـرش سرکشـی 

کار داشتن با زنجیر در جهنم است.« )وقعة  که نبرد برای من آسان تر از سرو  نکنند. پس دیدم 

صّفیـن نصـر بـن ُمزاِحـم: ص542 ]ص373[؛ شـرح نهـج البالغه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 183/1 ]207/2[(

گفـت: »ای جعـده! بـه خـدا سـوگند! مـا  3. عتبـة بـن ابی وسـفیان بـه َجعـدة بـن ُهَبیـره 

ی در ماجـرای  نقـش و گـر  ا از علـی اسـت،  بـرای خالفـت سـزاوارتر  یـه  کـه معاو یـم  ندار اّدعـا 

ی  یه برای حکومت بر شـام سـزاوارتر اسـت؛ زیرا شـامیان به و که معاو عثمان نبود. اّما بر آنیم 

یـد! بـه خـدا سـوگند! در شـام هیـچ مـرد نیرومنـدی نیسـت  گذار خشـنودند. پـس آن را بـه مـا وا

کـه جدّیت علی  یـه مصّمم تـر نباشـد و در عـراق هیچ کس نیسـت  کـه بـرای جنگیـدن از معاو

از علـی فرمـان می بریـد،  از آن چـه شـما  یـه بیش تـر  از معاو مـا  و  را در جنـگ داشـته باشـد؛ 

کـه در دل هـای مسـلمانان سـزاوارتریِن مـردم  اطاعـت می کنیـم. چـه زشـت اسـت بـرای علـی 

گرداَند!« در فرمانروایی بر ایشان باشد، اّما چون به قدرت رسد، همۀ عرب را نابود 
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کـه هیـچ دو  یـه برتـر اسـت؛ چیـزی نیسـت  کـه علـی از معاو جعـده پاسـخ داد: »اّمـا ایـن 

تنـی در آن اختـالف ورزنـد. و اّمـا ایـن که امروز به حکومت شـام راضی هسـتید، همان اسـت 

یـه  کـه در شـام همـگان از معاو کـه دیـروز نیـز بـر آن بودیـد و مـا نپذیرفتیـم. و اّمـا ایـن سـخنت 

کـس جدّیـت علـی را نـدارد. بایـد هـم چنیـن باشـد؛ زیـرا  مصّمم تـر هسـتند و در عـراق هیـچ 

ی  یـه را تردیـدش بـه سسـتی افکنـده اسـت. میانه رو علـی را یقینـش بـه شـتاب درآورده و معاو

مصـر  چـاپ  ص529  صّفیـن:  )وقعـة  اسـت ... .«  باطـل  اهـل  سختکوشـی  از  بهتـر  حـق  اهـل 

]ص464[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 301/2 ]98/8[(�

یـه  آمـده اسـت:  »همانـا معاو روز صّفیـن  بدیـل خزاعـی در  بـن  4. در خطبـۀ عبـداهلل 

کـه شایسـتۀ آن اسـت  کسـی  کار حکومـت بـا  ی نیسـت و در  کـه از آِن و چیـزی را اّدعـا نمـوده 

و هماننـد خـودش نیسـت، بـه سـتیز برخاسـته؛ و بـه کمـک باطـل بـه جـدل پرداختـه تـا بـا آن، 

کنـد؛ و بـا کمـک بیابان نشـینان عـرب و احـزاب ]دنیـا طلـب[ بـه قهـر و غلبـه  حـق را سـرکوب 

کار را بـر  کاشـته و  گمراهـی را برایشـان آراسـته و بـذِر فتنـه را در دل هاشـان  بـر شـما پرداخـت و 

یـخ األمـم و الملـوک: 9/6 ]16/5[؛ وقعـة صّفیـن:  آنـان مشـتبه نمـوده و بـر پلیدی هاشـان افـزوده.« )تار
یـخ: 128/3 ]373/2[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد:  ص263 ]ص234[؛ الکامـل فـی الّتار

�)]186/5[  483/1

5. نیـز در سـخن عبـداهلل خطـاب بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـده اسـت: »ای امیرالمؤمنین! 

گـر خدا را می خواسـتند و بـرای او کار می کردند، با ما مخالفت نمی نمودند؛  گـروه ا همانـا ایـن 

ویژه خواهـی  و  گریزاننـد  برابـری در حقـوق  و  از مسـاوات  زیـرا  مـا می جنگنـد؛  بـا  ایشـان  اّمـا 

کـه در  را دوسـت می دارنـد و در مـورد قدرتشـان سـخت بخـل می ورزنـد و از دوری دنیایـی 

کـه  کـه در دل دارنـد و دشـمنی ای  کینه هایـی  دستشـان اسـت، ناخرسـندند؛ و نیـز بـه سـبب 

کـه تو ای امیرالمؤمنیـن در زمان های  در سینه هاشـان می یابنـد، آن هـم بـه دلیـل جنگ هایی 

کشـتی.« دور بـا ایشـان داشـتی و در آن صحنه هـا، پـدران و برادرانشـان را 
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کنـد، حـال آن  یـه بـا علـی بیعـت  گفـت: »چگونـه معاو ی نمـود و  ی بـه مـردم رو سـپس و

ی بـرادرش حنظلـه و دایـی اش ولیـد و جـّدش عتبـه را در یـک میـدان کشـته اسـت؟ بـه  کـه و

کننـد.« ]وقعـة صّفیـن: ص102[ کـه چنیـن  گمـان نـدارم  خـدا سـوگند! 

6. در خطبـۀ یزیـد بـن قیـس ارحبـی در صّفیـن آمـده اسـت: »همانـا این قوم نه بـرای برپا 

کـه مـا را تباه گـرش بیننـد، بـا مـا می جنگنـد و نه برای زنده سـاختن حّقـی که ما  نمـودن دینـی 

تـا  بـا مـا دسـت یافتـن بـه همیـن دنیـا اسـت  را میراننـده اش ببیننـد. تنهـا سـبب نبـرد آنـان 

گذشت. د )ص59( 
ّ
گردند.« تا پایان این سخن در همین مجل کمان زورگو و پادشاهانش  حا

یـه آمـده اسـت: »اّما بعد؛ هیچ یک از اهل شـورا  7. در نامـۀ سـعد بـن ابی وّقـاص بـه معاو

بـرای خالفـت سـزاوارتر از دیگـری نیسـت؛ اّمـا علـی دارای پیشـتازی و پیشـگامی ]در اسـالم 

ی بـود، در مـا نبـود. هـر  کـه در و کاری[ اسـت و آن افتخارهـا و امتیازهـا  آوردن و جهـاد و فـدا

ی سـهیم  ی نیـز در آن بـا مـا سـهیم اسـت؛ اّمـا مـا در خوبی هـای و یـم، و کـه مـا دار خوبـی ای 

ی  نیسـتیم. او از همـۀ مـا بـه خالفـت سـزاوارتر بـوده؛ امـا مقدرات خـدای تعالی خالفـت را از و

ی ]بـه حقایق امور[  بـه سـوی دیگرانـی گرداْنـد، آن گونـه کـه خواسـت؛ و این، به سـبب دانش و

ی از مـا بـرای خالفـت شایسـته تر اسـت. لیکـن  کـه و و تقدیـرش بـود. همانـا دانسـته  بودیـم 

گـذار! اما وضع  گریـزی از سـخن گفتـن و بگومگـو در ایـن موضـوع نبـود؛ پـس ایـن سـخنان را وا

که هم آغازش را خوش نداشـتیم و هم فرجامش را؛ و اّما طلحه  یه! وضعی اسـت  تو ای معاو

گـر بـه بیعـت خویـش پایبنـد بودند، هرآینه برایشـان بهتر بود. خـدای تعالی از گناهان  و زبیـر؛ ا

عایشه اّم المؤمنین درگذرد!« )اإلمامة و الّسیاسة: 86/1 ]90/1[(

یه؛ به هسـتی ام سـوگند!  یه آمده اسـت: »ای معاو 8 . در نامۀ محّمد بن مسـلمه به معاو

گرچـه مـردۀ  ی نمی کنـی مگـر از هـوا و هـوس؛  چیـزی جـز دنیـا را نمی خواهـی و از چیـزی پیـرو

کـه بـا  کـرده ای، از یـارِی زنـده اش دسـت شسـتی؛ و مـا و مهاجـران و انصـاری  عثمـان را یـاری 

مـا هسـتند، بـه صـواب سـزاوارتریم ]تـا تو و اصحابـت[.« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 87/1 ]91/1[(
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کـه  گروهـی از پیشـینیان شایسـته هسـت  جـز این هـا، نامه هـا و سـخنان دیگـر نیـز از آِن 

ـد می یابنـد.
ّ
کنـده همیـن مجل پژوهنـدگان آن هـا را در فصل هـای پرا

یـه را می دیدند  کـه معاو کامـل ]و پختـه[ از کسـانی بـود  گویـد: این هـا گفتارهایـی  امینـی 

کـه بـت می پرسـتید تـا  گـواه بودنـد و بـا روحیـات و مقصد هایـش از همـان آغـاز  کارهایـش را  و 

کـه روزگار او را بـه بلنـدی  کـه تسـلیم اسـالم شـد آشـنا بودنـد تـا آن کـه از نزدیـک دیدنـد  گاه  آن 

بلکـه بـه پسـتی بـرد تـا بدآنجـا که کسـی همانند او به خالفت اسـالمی طمع بسـت حال آن که 

کـه چـه مایـه از خصلتهـای برتـر تهـی بـود و بـه  بـا خالفـت فاصلـۀ بسـیار داشـت و نیـز دیدنـد 

کـه نشـاِن ننـگ آن هـا را برخـود داشـت و نیز به برهان آشـکار که  خصلتهـا و منش هـای پسـت 

کام ساخته بود آشنایی داشتند. او را از دستیابی به خالفت محروم و نا

ایـن  ناشایسـتگی  آن  و  دارد؛  اشـاره  مقصـود  یـک  بـه  تعابیـر  اختـالف  بـا  اینـان  گفتـار 

طغیان گـر و سـرکش بـرای دسـتیابی بـه مقصـودش، یعنـی حکومت بر مسـلمانان یـا حکومت 

کـه در  کـه بسـان خالفتـی جـدا شـده از خالفـت بـزرگ اسـالمی باشـد  شـام اسـت. حکومتـی 

او چیـزی جـز  این کـه  یـا  بـرای علـی؟ع؟[  ]یعنـی:  بـود  بـرای سـزاوارانش منعقـد شـده  روز  آن 

حکومتـی غاصبانـه و رهاوردهـای ویژه خواهانـه و ثروت اندوزانـه اش را نمی خواسـت و شـاید 

گسـترده نزدیـکان و بسـتگانش زیـر  کینـه و دشـمنی بـر اثـر قتـل  نیـز انگیزه هایـش برخاسـته از 

کارزارهـا، دیـن خـدا بـه خـالف خواسـت  کـه در همـان  پرچـم بت هـا بـه دسـت امـام؟ع؟ بـود 

گشـت. اینـان پیـروز 

یـه و یارانـش هدفـی جـز درافتـادن بـه ایـن پرتگاه هـای عمیـق و ژرف نداشـتند؛ و  معاو

کـه پس از ایشـان، تاخت  کـه بـر آن حاضـران پوشـیده مانـده باشـد نداشـتند  مقصـود دیگـری  

را  ایـن خانـدان فرومایـه، آن  بـه دنبـال حـزب سـفیانی و دارنـدگان دوسـتی  کننـدگان  تـاز  و 

کـه ایـن مقصـود در بـازار دیـن هیـچ بهـا و اعتبـاری نـدارد؛ پـس  کتشـاف بکننـد. می بینیـد  ا

نابـود بـاد فراخـواِن بـه باطـل و طمـِع برده گیـری!
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بـود و  گاه  نـاآ کـه آدمـی بـه جـان خویـش بصیـرت دارد، زادۀ هنـد بـه حـال خـود  بـا آن 

خویشـتن را از عمـر  بـرای خالفـت سـزاوارتر می دانسـت. بخـاری )الصحیـح: 141/6 ]1508/4[( 

کـه از مـوی پیـش  از عبـداهلل بـن عمـر آورده اسـت: »نـزد ]خواهـرم[ حفصـه درآمـدم، در حالـی 

می بینـی؛  کـه  داد  رخ  ماجراهایـی  مـردم  حکومـت  کار  ›در  گفتـم:  می چکیـد.  آب  سـرش 

کـه  کـن[؛  گفـت: ›تـو نیـز بـه آنـان بپیونـد ]و بیعـت  و هیـچ نصیبـی بـه مـن نرسـید!‹ حفصـه 

کنـار کشـی، مـردم دچـار اختـالف و  گـر خـود را از ایشـان  کـه ا انتظـارت را می کشـند و بیـم دارم 

ی اصـرار نمـود تـا او رهسـپار شـد. کندگـی شـوند.‹« و آن قـدر بـه و پرا

سـخن  بـه  یـه  معاو شـدند،  کنـده  پرا مـردم  چـون  گویـد:[  ادامـه  در  عمـر  بـن  ]عبـداهلل   

گویـد، سـر خـود را بـرای مـا بیـرون  کـه خواهـد در ایـن موضـوع سـخن  گفـت: »هـر  پرداخـت1 و 

ی و پـدرش شایسـته تریم.« حبیب بن مسـلمه ]به عبداهلل  کـه مـا بـرای خالفـت از خـود و آورد؛ 

بـن عمـر[ گفـت: »چـرا او را پاسـخ نگفتـی؟« عبداهلل گفـت: »میان بندم را بازکردم و برخاسـتم 

که با تو و پدرت به سـر اسـالم  کسـی اسـت  و خواسـتم بگویم: ›شایسـته تر از تو برای حکومت 

کـه میـان جماعـت مسـلمین اختـالف افکَنـد  کـه سـخنی بگویـم   جنگیـد.‹ اّمـا هراسـیدم 

گونـه ای دیگـر از مـن نقـل شـود. پـس آن چـه را خداونـد در بهشـت  و مایـۀ خونریـزی شـود بـه 

کـه بـدان اشـاره  فراهـم فرمـوده، بـه یـاد آوردم.« حبیـب گفـت: »محفـوظ و از پیامدهـای بـدی 

کردی در امان ماندی.«

کـه مایۀ حـظ و مصون ماندنش شـد که از بیعت با امام راسـتین  ایـن نـوع تفکـر ابـن عمـر 

کـرده  کـه اّمـت مسـلمان در بیعـت بـا او اجمـاع  کجـا بـود، پـس از آن  امیرالمؤمنیـن سـر بـاززد 

کنـده سـازد و مایـۀ خونریـزی  گویـد تـا جماعـت مسـلمین را پرا کـه سـخنی  بودنـد؛ و نهراسـید 

کنـده سـاخت و بدیـن  گسسـت و مسـلمانان را پرا گـردد؟ پـس اّتحـاد جماعـت مسـلمین را 

یختـه شـد! و خداونـد در پیگـرد و حسابرسـی آن هاسـت. ک بـر زمیـن ر سـان خونهـای پـا

یـه هنگامـی رخ داد کـه می خواسـت پسـرش یزید را ولیعهد خویش سـازد.«  1. ابن جـوزی گویـد: »ایـن ماجـرا در روزگار معاو
بنگریـد به: فتح البـاری: 323/7 ]403/7[�
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تنهـا خالفـت مقصـود نهایـی معاویـه نبـود؛ بلکـه تاریـخ بـه مـا خبـر می دهـد کـه وی پـروا 

نداشـت از ایـن کـه مـردم او را پیامبـر بداننـد و پـس از پیامبـر بـزرگ، وی را به پیامبری بشناسـند. 

ابن َجِریـر طبـری بـا ذکـر سـند آورده کـه عمـرو بـن عـاص و گروهـی از مصریـان بـه سـوی معاویـه 

حرکـت کردنـد. عمـرو بـه آنـان گفـت: »مراقـب باشـید کـه چـون نـزد زادۀ هنـد درآییـد، او را به نام 

خلیفه سـالم ندهید؛ زیرا بدین سـان در چشـم او بزرگتر جلوه می کنید. تا آن جا که می توانید، 

او را کوچـک شـمارید!« چـون نـزد معاویـه درآمدنـد، وی بـه دربانانـش گفـت: »مـن زادۀ نابغـه را 

می شناسـم و بـه نظـرم می رسـد کـه وی جایـگاه مـرا در نظر اینان کوچک جلـوه داده. پس مراقب 

باشید که چون این هیأت درون آمد، آنان را به سخت ترین حالت که می توانید، با جابجایی 

و جلوگیری از آرامش، به آزار و فشـار دچار کنید تا بدانجا که هر یک از آنان به من نرسـد مگر آن 

هنـگام، نگـران تلـف شـدن جانـش شـده باشـد!« نخسـتین کسـی کـه نـزد وی درآمـد، مـردی از 

مصریـان بـود کـه او را ابن خّیـاط می گفتنـد. وی در حالـی بـه درون آمـد کـه سـخت آزار و فشـار 

دیده بود. پس گفت: »سـالم بر تو ای رسـول خدا!« دیگران نیز از یکدیگر پیروی نموده و چنین 

کردنـد. چـون بیـرون آمدنـد، عمـرو بـه آنـان گفت: »خداوند شـما را لعنت کنـد! از این کـه او را به 
عنوان امیری سالم دهید، نهیتان نمودم؛ و شما او را به عنوان پیامبری سالم دادید!«1

یـه پـس از  کـه برخـی از هـواداران معاو گرایـش فاسـدی شـد  شـاید همیـن ماجـرا بـذر آن 

گراییدند. شـمس الّدین بناء مقدسـی2 )أحسـن التقاسـیم فی معرفة األقالیم: ص399  وفاتش به آن 

گونـه ای از ابلهـی و غلـوورزی وجود  یـه  گویـد: »در میـان مـردم اصفهـان در بـارۀ معاو ]ص306[( 

ی  کردنـد؛ پـس بـه سـوی و دارد. مـردی را دارای پارسـایی و عبادت پیشـگی بـرای مـن وصـف 

ی مانـدم و از او پرسـش هایی  کـردم. آن شـب نـزد و کاروان را فراپشـت خویـش رهـا  رو نهـادم و 

ی بـه لعـن او پرداخت و  کـردم تـا بـه ایـن سـؤال رسـیدم: ›در بـارۀ صاحـب3 چـه می گویـی؟‹ و

1. بنگرید به: تاریخ األمم و الملوک: 184/6 ]330/5[؛ البدایة و الّنهایه: 140/8 ]149/8[�

که به سال 336 زاده شد و در حدود 380 درگذشت. 2. وی ابوعبداهلل محّمد بن احمد شامی است 

کتاب )42/4( گذشت. که شرح حالش در همین  3. مقصود وزیر یگانۀ شیعی، صاحب بن عّباد است 
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کـه آن را نیـک و درسـت نمی دانیـم.‹  گفـت: ›صاحـب رأی و نظـری را بـر مـا عرضـه داشـت 

یـه رسـول خـدا نبـوده اسـت.‹  کـه معاو پرسـیدم: ›آن چیسـت؟‹ پاسـخ داد: ›او بـر آن اسـت 

گفتـم: ›تـو چـه نظـری داری؟‹ گفـت: ›همان سـخنی را می گویم که خداونـد؟زع؟ فرمود:“میان 

هیـچ یـک از فرسـتادگان او جدایـی نمی افکنیـم ]و بـه همگی شـان ایمـان داریـم[.” ]بقـره/285[ ابوبکـر و 

یـه نیز رسـول بـود.‹ گفتم:  کـرد. _ معاو کـه از هـر چهـار خلیفـه یـاد  عمـر رسـول بودنـد. _ تـا آنجـا 

یه نیز پادشـاه. پیامبر فرمود:“پـس از من تا 30  ›چنیـن مگـو! آن چهـار تـن خلیفـه بودنـد و معاو

ی سـخن مرا زشـت  سـال خالفت جاری اسـت و سـپس ]تبدیل[ به پادشـاهی می شـود.”‹ و

را  کاروانـم  گـر  ا و  رافضـی اسـت.‹  مـرد  ›ایـن  مـردم می گفـت:  بـه  بامـداد شـد  و چـون  شـمْرد 

درنیافته بودم، اینان با شـدت بر من یورش می آوردند. ایشـان را در این موضوع حکایت های 

فراوان است!«

گفتـار خویـش توّجـه  کـه بـه  گرفـت  کـه جماعـت مصریـان را چنـدان هـراس فرا گیریـم 

کـه بـا پادشـاهی ظالمانۀ خـود، اّدعای خالفت رسـول خدا را داشـت،  نداشـتند. اّمـا ایـن فـرد 

کـه آنـان را از چنیـن سـالم دادن ممنوعی باز دارد یا هراسشـان را به آرامش  آیـا وظیفـه نداشـت 

گردند؟ ]آری چنین وظیفه ای داشت[  کند تا به سخن حق و شایستۀ آن جایگاه باز  تبدیل 

یـه در آن جایـگاه، گمشـده ای جـز دسـتیابی به یـک پادشـاهی ظالمانه  کـه معاو گـر ایـن نبـود  ا

کـه جـز از ایـن راه بـه آرزوهایـش دسـت  بـه نـام خالفـت اسـالمی آنهـم غصبـی نداشـت چـرا 

کـه او را بـه نـام پـروردگار یـا رسـول یـا امیرالمؤمنیـن  نمی یافـت. از ایـن رو پـروا نداشـت از ایـن 

ک  کـه بـا تدبیـر و چاره جویـی، بینـی پسـر نابغـه را بـه خـا ی در صـدد بـر آمـد  سـالم دهنـد. و

یافتـه بـود. پـس بـه  بمالـد، در آن چـه بـه فراسـت از دسیسـۀ او در ابتـدای فرمان روایـی اش،  در

 آن چه می خواسـت رسـید  و سرمسـتِی پیروزی، میان او و میان آن که برای فرمان روایِی زشـت 

و شـگفتش یـا حکومـت احمقانـه اش شـکل معیّنـی قـرار داد ]و تنهـا امیرالمؤمنیـن باشـد[ 

انداخـت. جدایـی 
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زادۀ هنـد بـا ایـن عنـوان باطـل ُانس می گیرد ]و از آن ناخشـنود نمی شـود[ و سـخن کسـی 

ی را بـه نـام رسـول سـالم می دهـد، زشـت نمی شـمَرد؛ اّما خوشـایندش نیسـت کـه پیامبر  کـه و

کنـد و بـا خوانـدن او بـه نـام محّمد، حضـرت را کوچک می شـمرد،  اسـالم را بـه نـام رسـول یـاد 

اوسـت!  نـام  مـالزم  و  و رسـالت همـراه  ناپذیـر  او جدایـی  از  کـه می دانـد عظمـت  آن  حـال 

یـه پرسـید:  کـه معاو یـه و أمـد بـن أبـد َحْضَرمـی1 آورده انـد  گـوی معاو حافظـان در زمـرۀ گفـت و 

بلنـد و چهـره ای نیکـو  بـه خـدا سـوگند! قامتـی  را دیـده ای؟« پاسـخ داد: »آری؛  »آیـا هاشـم 

یه پرسـید: »آیا  که بر پیشـانیش نشـان برکت و سـعادت جای دارد.« معاو داشـت و می گفتند 

کـه در چهـره اش  کوتـاه قـد و نابینـا دیـدم و می گفتنـد  گفـت: »آری؛ او را  امّیـه را نیـز دیـدی؟« 

»محّمـد  پرسـید:  دیـدی؟«  نیـز  را  محّمـد  »آیـا  گفـت:  یـه  معاو اسـت.«  شـومی  و  شـّر  نشـان 

کـه  چنـان  نکـردی،  یـاد  بزرگـی  بـه  را  او  »چـرا  داد:  پاسـخ  خـدا.«  »رسـول  گفـت:  کیسـت؟« 

یـخ مدینـة دمشـق: 103/3 ]90/3[؛  کـرده؟ و نگفتـی: رسـول اهلل!« )تار خداونـد بـه بزرگـی از او یـاد 

ْسد الغابه: 115/1 ]136/1[(
ُ
أ

حکمّیت و داوری برای چه؟

یه پاشـید. هـر چند  کـه پسـر نابغـه بـرای خالفـت معاو ایـن حکمیـت، آخریـن بـذری بـود 

کـه رسـیدن بـه خالفـت از آغـاز مـورد نظـر آن هـا بـود. هـر چنـد در دوره ای پیـش چشـم نادانـان 

بـر آن خواسـتۀ واقعـی پـرده افکنـد و هنگامـی دیگـر خونخواهـی عثمـان را میـان مـردم سـپر 

ط بر امارت مسـلمین را با دسیسـه 
ّ
ی تسـل که نْفس و سـاخت تا به این آرزو برسـد، آن هنگام 

و توطئـه برایـش آراسـت. بـذر نخسـت یـا پـل اّول بـرای دسـتیابی بـه ایـن آرزو، خون خواهـی 

کتـاب خـدا در ایـن ماجـرا بـود،  عثمـان و واپسـین نیرنـگ، فراخوانـدن بـه داوری و حکمّیـت 

کـه قـرآن را پشـت سـر افکنـده بودنـد. موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از همـان  آن هـم پـس از ایـن 

یـخ شـام و دیگـر نگارنـدگان  کر در تار یـه نـزد وی 360 سـال داشـت. ابن عسـا 1. یکـی از کهنسـاالن کـه هنـگام درآمـدن معاو
کرده انـد. فرهنگنامه هـای اصحـاب، شـرح حـال وی را یـاد 
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کـه از  آغـاز اختـالف بـا پسـر هنـد و سـرگرفتن آن نبردهـای ویرانگـر1، او را بـه داوری درسـتی 

سـخنان روشـن و صریـح قـرآن درنگـذرد، فرامی خواْنـد؛ اّمـا پسـر نابغـه و یـارش، نـاروزدن و مکر 

یـدن بـا اّمـت و خیانـت و سـتم بـر امـام حـق را پنهانـی پیـش می بردنـد؛ و ایـن بـر خـالف  ورز

کـه  کشـید  کار بـدان جـا  کـه بـه ظاهـر در بـارۀ داوری قـرآن اظهـار می کردنـد. پـس  چیـزی بـود 

نشـانه های آشـکار فتنـه و تجـاوز در میانـۀ زیرکـی ابن عاصـی و خریـت اشـعری نمایـان گـردد، 

گفـت: کـه ابوموسـی بـه ابن عاصـی  گاه  آن 

کـردی و نـارو زدی و زشـتکاری نمـودی.2 جـز ایـن  »خدایـت توفیـق نبخشـد! خیانـت 

ـه زنـد، چـه بـه سـویش یـورش 
َ
ـه ل

َ
کـه زبـان درآورد و ل کـه َمثـل تـو همچـون سـگ اسـت  نیسـت 

آوری و چـه رهایـش سـازی!« و ابن عاصـی بـه او پاسـخ داد: »َمثـل تـو نیـز همچـون االغ اسـت 

کتـاب داشـته باشـد!« )اإلمامـة و الّسیاسـة: 115/1 ]118/1[؛ وقعـة صّفیـن: ص628 چـاپ مصـر  کـه بـار 
هـب: 22/2 

ّ
یـخ األمـم و الملـوک: 40/6 ]71/5[؛ ُمـروج الذ ]ص546[؛ الِعقـد الفریـد: 291/2 ]146/4[؛ تار

یـخ: 144/3 ]397/2[؛ شـرح نهـج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 198/1  ]417/2 و 418[؛ الکامـل فـی الّتار

)]256 -255/2[

گشـت و حقیقـت نابـود  بدیـن سـان، در میـان آن شـیطان و ایـن احمـق، حـق مدفـون 

کـه خالفت مقصـود و مطلـوب آن ها اسـت و از همین  م بـود 
ّ
گـروه مسـل شـد. پـس میـان هـر دو 

و  اشـعری؛  بـه  نصیحـت  هنـگام  نیـز  عـراق  امیـران  و  خطیبـان  گشـت.  برقـرار  داوری  ی،  رو

یگردانـان از پرتـو حـق و درخشـش اصالحگـری، همیـن سـخن  همچنیـن مأمـوران شـام و رو

را بـر زبـان می راندنـد. در سـخنان ابن عّبـاس خطـاب بـه اشـعری آمـده اسـت: »همانـا زیـرک 

گرداَنـد.  کـه شایسـتۀ خالفتـش  یـه را صفتـی نیسـت  گرفتـه اسـت. معاو کنـار تـو قـرار  عـرب در 

گـر باطـل  ی بـه خواسـتۀ خـود می رسـی؛ و ا ی نشـانه رو گـر تیـِر حـّق خویـش را بـر باطـل و پـس ا

د )ص276( آوردیم، بنگرید.
ّ
1. به آن چه در همین مجل

2. در عبارت ابن ُقَتیبه آمده اسـت: »تو را چه شـده؟ لعنت خدا بر تو باد! َمثل تو تنها همانند سـگ اسـت.« و در عبارت 
کند؛ که َمثلت همچون سـگ اسـت!« ابن عبدرّبه آمده اسـت: »خدایت لعنت 
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کـه  ی در حـّق تـو طمـع ورزد، خواسـته اش را در مـورد تـو بـرآورده سـازد. ای ابوموسـی! بـدان  و

یه آزاد شـدۀ اسـالم پس از فتح مکه اسـت و پدرش سـرکردۀ احزاب ]دشـمن پیامبر؟ص؟[  معاو

گـر  بـود. او خالفـت را نـه بـا مشـورت ]بـا حـّل و عقـد[ و نـه بـا بیعـت از آِن خـود می دانـد. پـس ا

ی را بـه  گویـد. عمـر و گماشـته اند، راسـت  کار  کـه عمـر  و عثمـان او را بـه  نـزد تـو اّدعـا نمایـد 

کـه بیمـارش را از آن چـه بـدان میـل  ط داشـت، همچـون پزشـکی 
ّ
گماشـت اّمـا بـر او تسـل کار 

ی بخوراَنـد. سـپس عثمـان در پـِی  کـه از آن بیـزار اسـت، بـه و دارد، پرهیـز دهـد و دارویـی را 

گماشـتۀ آن دو بوده اند و اّدعای خالفت  که  کسـانی  کار باقی نهاد و فراوانند  رأی عمر او را بر 

کـه باعـث  کـه شـادمانت سـازد، شـّری نهفتـه دارد  کـه عمـرو همـراه هـر چیـز  نکرده انـد. بـدان 

کـه بـا ابوبکـر  کـه همـان مردمـی  کنـی، ایـن را از یـاد مبـر   ناراحتـی تـو شـود. هـر چـه را فرامـوش 

و عمـر و عثمـان بیعـت نمودنـد، بـا علـی نیز بیعت کردند و این، بیعت هدایت اسـت و علی 

جـز بـا سرکشـان و پیمان شـکنان نجنگیـده اسـت.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 

)]246/2[ 195/1

از علـی  فرمانبـری  بـه  را  مـردم  »آن  اسـت:  آمـده  نیـز  او  بـه  قیـس  بـن  أحنـف  در سـخن 

کـه را از قریشـیان عراق که دوسـت  گـر نپذیرفتنـد، از آنـان بخـواه کـه شـامیان، هـر  فراخـوان؛ و ا

کـه را دوسـت دارنـد.« )اإلمامـة و الّسیاسـة:  دارنـد برگزیننـد و نیـز اهـل عـراق1 از قریشـیان شـام هـر 
ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  239/7؛  األرب:  نهایـة  ]116/1[؛  ص112  دیگـر:  چـاپ  99/1؛ 

)]249/2[ 196/1

در ســخن شــریح بــن هانــی خطــاب بــه اشــعری آمــده اســت: »اهــل عــراق را بقایــی 

ــان را  گــردد، آن ــر شــامیان چیــره  گــر علــی ب ــا ا ــد؛ اّم ــر عراقیــان دســت یاب ــه ب ی گــر معاو نباشــد، ا

کــه آن را درســت می شناســد. تــو در  کســی بنگــر  کــی نباشــد. پــس در ایــن ماجــرا همچــون  با

ــار  گــر ایــن ب ُکنــدی و سســتی واداشــتی و ا کوفــه و جمــل، مــردم را از یــاری علــی بــه  ماجــرای 

که از نهایۀ األرب افزوده شد. )ن.(  1. در متن، »اهل العراق« از قلم افتاده است 
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گمــان بــِد مــا در بــارۀ تــو بــه یقیــن و امیدمــان بــر تــو بــه یــأس تبدیــل خواهــد  کنــی،  نیــز چنــان 

گفــت: شــد.« ســپس 
گــردم! بدتریــن دشــمن همچــون تیــر بــه ســوی تــو نشــانه رفتــه. مبــادا  ای ابوموســی؛ فدایــت 

عــراق را بــر بــاد دهــی!

گــذر زمــان ]و فرصــت  کــه امــروز همچــون دیــروز اســت در  حــّق شــامیان را بــده و حــّق مــا را بگیــر؛ 

از دســت می رود[.

فردا با رویدادهایش و همچنین روزگار با سعد و نحسش خواهد آمد.

که او در همۀ روزها دشمن خدا ]بوده و[ هست. مبادا عمرو تو را بفریبد؛ 

کــه بــا پوششــی، پوشــیده و آراســته  کــه عقــل را حیــران ســازد؛ فریبهایــی  او را فریب هایــی اســت 

شــده اند.

که در حوادث، ضعیف و ناتوان نیست قرار نده! پس معاویة بن حرب را ماننِد پیری 

کــه تنهــا مســلمان  کــرد، در زمانــی  کــه[ خداونــد او را بــه اســام هدایــت  ]یعنــی همــان علــی؟ع؟ 

بــود؛ مگــر همســر پیامبــر ]حضــرت خدیجــه[؛ و چــه مبــارک همســری!

کتــاب صّفیــن: ص614 و 615  )اإلمامــة و الّسیاســة: 99/1؛ چــاپ دیگــر: ص113 ]115/1[؛ 

ابن ابی الحدیــد: 195/1 ]245/2[( تألیــف  البالغــه  نهــج  چــاپ مصــر ]ص534[؛ شــرح 

ی تـو را از عـراق بیـم دهد، تو  گـر و یـه بـه عمـرو بـن عـاص نیـز آمـده اسـت: »ا در گفتـۀ معاو

گـر از  گـر تـو را از مصـر هراسـان سـازد، تـو نیـز او را از یمـن هراسـان سـاز! ا نیـز او را از شـام بیـم ده، ا

گردان!« یه هراسـان  علـی هراسـانت سـاخت، تـو هـم او را از معاو

ی و  گر از علی و پیشـینۀ مسـلمانی و یه آمده اسـت: »ا در پاسـخ عمرو بن عاص به معاو

یـه پاسـخ داد: »هر چه  کـرد، بـه نظـر تـو چـه گویـم؟« معاو همداسـتانی مـردم در بیعـت بـا او یـاد 

خواهـی و صـالح دانـی، بگو!« )اإلمامة و الّسیاسـة: 99/1؛ چـاپ دیگر: ص113 ]116/1[(

گویـد: ایـن بـود وضعّیـت و حقیقـت نـاب در بـارۀ نّیت هـای عراقیـان و شـامیان  امینـی 

کـردن  خلـع  آن  بودنـد.  خویـش  پیشـوای  بـرای  آن  تثبیـت  و  خالفـت  دنبـال  بـه  دو  هـر   کـه 

و تثبیـت نمـودن در ماجـرای داوری نیـز در راسـتای آن صـورت پذیرفـت و حکمّیـت، بـه حق 
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کـه از خـون عثمـان انـدک سـخنی بـر  کـس نشـنید  یـا باطـل، بـر پایـۀ آن تحّقـق یافـت و هیـچ 

زبـان رود یـا از خون خواهـی اش یـادی شـود. بلکـه همـگان بـا اطمینـان و آرامـش تنهـا جویـای 

کـه نـزاع آن هـا بر سـر خالفت بـود در صلحنامه، عنـوان امیرالمؤمنین  خالفـت بودنـد و از آنجـا 

گشت. از نام موالمان امام؟ع؟ حذف 

کــه در پــی  ــه صــورت خالــص، در شــش عنوانــی  ــه ب ی ی باطــل معاو پــس حقیقــِت آرزو

ــت: گش ــن  ــما روش ــرای ش ــد،  ب می آی

گروه های اعزامی 1 _ ماجرای 

یه حکایت دارد[. 2 _ خبرهایی البه الی نامه ها ]که از مقصود معاو

کنایه و تلویح. 3 _ سخنان صریح از 

یه[ دارای پیشینه است 4 _ نظر و اندیشۀ ]خالفت نزد معاو

گوها و مناظره ها گفت و   _ 5

6 _ داوری برای چه؟

کـه سـتیز میـان امـام؟ع؟ و زادۀ  پـس سـخن ابن َحَجـر و حکـم قطعـی او چـه جایـی دارد 

هنـد را تنهـا بـر سـر خون خواهـی عثمـان و نه خالفت دانسـته اسـت تـا کارهـا ]و جنایت های[ 

و طمع ورزی هایـش  قربانـی هوس هـا  تـن   70000 آن  بـا  کـه  نمایـد  توجیـه  را  مـرد  آن  سـنگین  

ی و  کـه هیـچ کـس بـه حسـاب سـخنانش نخواهـد رسـید یا بـا ژرف کاو شـدند؟ او گمـان دارد 

یـخ نخواهـد نگریسـت! گویـا شـرم نـدارد از این کـه محّققی کاوشـگر یا  دّقـت بـه صفحـات تار

کـه از حسابرسـی خداونـد در روز قیامـت پـروا  گیـرد؛ همچنـان  ی قـرار  ی و یـارو جدل پیشـه رو

کمینگاه ]ستمکاران[ است. ندارد! و همانا خدای سبحان در 

الدیـن  صـول 
ُ
أ فـی  التمهیـد  در  کـه  پایـان می بخشـیم  باِقالنـی  از  گفتـاری  بـا  را  ایـن سـخن 

)ص231( گفته است:

گروهــی را بــه ازای یــک تــن قصــاص  کــه  »پیمــان امامــت بســتن بــا یــک مــرد بدیــن شــرط 
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ی در این زمینه بــه اجتهاد خویش و عمل  نمایــد، بی تردیــد خطــا اســت و جایــز نیســت؛ زیرا و

بــه رأِی خــود پایبنــد اســت و چــه بســا اجتهــاد امامــی بدیــن جا نینجامــد که گروهــی را به ازای 

یــک تــن قصــاص نمایــد. و همیــن رأی بســیاری از فقیهــان اســت. حّتــی گاه ممکــن اســت در 

آغــاز چنیــن نظــری داشــته باشــد و ســپس از آن بــه اجتهــادی دیگــر بازگردد. پس پیمان بســتن 

ــد، قیــد  کــه تنهــا طبــق یکــی از مذاهــب مســلمانان اجــرای حــد نمای کســی بدیــن شــرط  ــا   ب

که چنین پیمانی بسته، باطل است. کسی  و تخصیص است نادرست و از جانب 

کـه قصـاص جماعتـی را بـه  کسـانی اسـت  کـه علـی در زمـرۀ  گـردد  گـر ثابـت  وانگهـی ا

کـه همـۀ قاتـالن عثمـان را بکشـد، مگـر در  ازای یـک تـن جایـز می دانـد، بـاز هـم جایـز نبـوده 

گـردد و صاحبـان خـون در مجلـس  کـه دلیـل بـر قاتـل بـودن یکایـک آنـان اقامـه  ایـن صـورت 

گردنـد و نیـز خـود اینـان در  ی حضـور یابنـد و خواسـتار قصـاص قاتـالن پـدر و سرپرستشـان  و

ی بـه سرکشـی در برابـر او پرداخته انـد و ادای حّقشـان  کـه بـه اعتقـاد و کسـانی نباشـند  زمـرۀ 

کـه بـه اطاعـت درآینـد و از سرکشـی دسـت شـویند. همچنین الزم  واجـب نیسـت تـا آن زمـان 

کشـتن قاتـالن عثمـان بـه هـرج و مـرج بـزرگ  کـه  کـرده باشـد  کـه امـام چنیـن اجتهـاد   اسـت 

و نابسـامانی سـخت نمی انجامـد و رهـاوردی هماننـد قتـل عثمـان یـا سـخت تر از آن نخواهد 

کامـل، سـزاوارتر  و تحقیـق  امکان پذیـری  زمـان  تـا  اجـرای حـد  افکنـدن  تأخیـر  بـه  و   داشـت 

و بـرای حفـظ مصلحـت اّمـت و اّتحـاد ایشـان و برچیـدن نابسـامانی و اتهام زنـی بـه یکدیگـر، 

بهتر نیسـت.

همـۀ این هـا بـرای اجـرای حـد و ادای حـق، بـرای امـام بایسـته اسـت و هیـچ کـس را سـزا 

کـه یکـی از حـدود خداونـد را بـا  کـه بـا مـردی از مسـلمانان بدیـن شـرط بیعـت نمایـد  نیسـت 

کـه بـا او پیمـان و بیعـت  کـس را  کنـد. و آن  شـتاب اجـرا نمایـد و در آن بـه رأی مـردم عمـل 

گـزارش1  گـر ایـن  بسـته می شـود، نیـز نشـاید تـا بـا چنیـن شـرطی بـه امامـت درآیـد. پـس حّتـی ا

که قاتالن عثمان را بکشی.« 1. مقصود، این سخن طلحه و زبیر خطاب به علی است: »با تو بر این شرط بیعت نمودیم 
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کـرده باشـند و او  ی بیعـت  گـر آن دو بدیـن شـرط بـا و کنـار افکْنـد. ا صحیـح باشـد، بایـد آن را 

آن را پذیرفتـه باشـد، ایـن خطایـی از جانـب ایشـان اسـت؛ اّمـا به درسـتِی امامتش خدشـه ای 

کـه بـه صـورت شـرط  نرسـاَند؛ زیـرا پیمـان امامتـش پیش تـر تحّقـق یافتـه و ایـن پیمـان دوم 

کـس، ایـن اشـتباِه صـورت پذیرفتـه از  کـه در نظـر هیـچ  آمـده، شـرط صّحـت آن نیسـت؛ چـرا 

کـه مایـۀ برکنـاری و واجـب نبـودن اطاعتـش  م گشـته، گناهـی نیسـت 
ّ
کـه امامتـش مسـل امـام 

گـردد ... .«

دلیل های باطل

ی آن انداخته، در حالی که  ابن َحَجـر در پشـتوانه سـاختن آن چـه خیاالتـش او را بـه آرزو

یـه و عذرآوری بـرای او در ارتکاب  سـخن پیشـینیانش را در توجیـه کارهـای خشـونت بار معاو

گرفتـه، در ُپرحرفـی و درازگویـِی  کت بـارش و درسـت جلـوه  دادن خالفتـش پـی  اعمـال هال

بی فایـده، در الّصواعـق المحرقـه )ص129-131 ]ص216-218[( داد سـخن داده کـه چکیدۀ آن چه 

بربافتـه، بـه دو چیـز می انجامد:

گرفتـه تـا  گناهانـش، از نبردهـای خونیـن  کارهـا و  یـه در انجـام همـۀ  یکـم( اجتهـاد معاو

ک بـار انجامیـد و جان هـای بی گنـاه را  کـه بـه پیامدهـای تباهـی زا و هال سـتیز بـا خلیفـۀ زمـان 

که به هزاران تن می رسـید.1 در این میان، سـیصد و اندی از اهل بیعت شـجره  نابود سـاخت 

یـان2 و شـماری از مهاجـران و انصـار و تعـدادی پرشـمار از صحابـۀ عـادل  گروهـی از بدر و 

کـه چنیـن بافته هایـی می توانـد  گمـان می کنـد  یـا تابعیـن ایشـان بـه نیکـی بودنـد. ابن َحَجـر 

کتـاب و سـّنت را توجیـه نمایـد و اجتهـاِد اّدعـا  کارهـای ممنـوع بـر اسـاس بیـان آشـکار  آن 

کشـته شـدند.« بنگریـد بـه: کتـاب صّفیـن:  گویـد: »در صّفیـن 45000 تـن از شـامیان و 25000 تـن از عراقیـان  1. ابن ُمزاِحـم 
ص643 ]ص558[. ابن َکثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 274/7 ]304/7[( نیـز از همیـن شـمار یـاد کـرده و گفتـه اسـت: »این 
کـه 25 تـن از عراقیـان از رزمنـدگان بـدر بودنـد.« ابن شـحنه  سـخن را چندیـن تـن آورده انـد و ابوالحسـن بـن َبـراء افـزوده 
یـخ الخمیـس )277/2( همیـن تعـداد را یـاد  )روض المناظـر _ در حاشـیۀ الکامـل: 191/3 ]291/1[( _ و نیـز نویسـندۀ تار

کرده انـد.

کتاب )چاپ نخست: 359/9 ]362/9[( بنگرید. 2. به همین 
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گناهـان  گنـاه بزرگـی بـدو نرسـد و بـر همـۀ  یـه بپـا مـی دارد تـا هیـچ  شـده، حصـاری را دور معاو

کـه چنیـن  و جرم هایـش در مواجهـه بـا سـخنان صریـح پیامبـر، پـرده می انـدازد! او نمی دانـد 

ی احـکام قطعـی دیـن و مقـّررات نهایـی آن رو تـرش کرده  یـارو  اجتهـادی کـه در برابـر نـص و رو

دیگـر  نظـر  خـالف  بـر  اجتهـاد  کـه  شـنیده  مـرد  ایـن  نـدارد.  بهایـی  برخاسـته،  مقابلـه  بـه  و 

کـه اجتهـاد بـر خـالف خـدا و رسـولش جایـز نیسـت! مجتهـدان روا اسـت؛ اّمـا نیندیشـیده 

کـه ابن َحَجـر و پیشـینیان و پسـینیان هم فکـرش1 ضابطـه و تعریـف  نهایـت سـخن آن 

نفسـانی  و هـوای  ناحـق  بـا خواسـته های  را  آن  بلکـه  ندارنـد؛  اجتهـاد  بـرای  مانعـی  و  جامـع 

مـردم  در حـّق  کارهـای مصیبت بـار  آن  بـا  را  ولیـد  بـن  پـس خالـد  ِکـش می دهنـد.  خویـش 

کارهـای رسـوایش در  بنی حنیفـه و پیـر شایسـته و رئیـس نیکـوکارش، مالـک بـن نویـره، و نیـز 

کـه با غافلگیـری و نیرنگ به قتل رسـید2، معذور  کشـتن بی گناهـان و درآمیختـن بـا همسـر آن 

کـه بـه تصریح پیامبـر امین؟ص؟ تیره بخت تریـن فرد در  جلـوه می دهنـد. نیـز ابن ملجـم مـرادی را 

کشـتن خلیفـۀ حـق و امـام هدایـت در  میـان پسـینیان بـود3، در شکسـتن حرمـت اسـالم و 

ی را  کـه فضیلت هـا و برتری هـا از همـه سـو و محـراب بندگـی خـدا معـذور می داننـد، امامـی 

او چنـدان  و رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ  بـود  ی جمـع  گرفتـه و همـۀ روحیـات ارجمنـد در و فرا

کـه از شـمار بیـرون اسـت و نمی تـوان همـۀ آن هـا را یافـت؛ و پیـش از  سـخنان نیکـو فرمـوده 

ک شمرده شده است. همه، در قرآن حکیم، جان پیامبر پا

گویـــد: »میـــان سیره نویســـان اختـــالف  محّمـــد بـــن َجِریـــر طبـــری )تهذیـــب اآلثـــار ]ص71[( 

ـــود.  ـــی نم ی نه ـــودن و ـــه نم ـــد و از مثل کنن ـــاص  ـــش را قص ـــا قاتل ـــان داد ت ـــی فرم ـــه عل ک ـــت  نیس

کـــه ابن ملجـــم، علـــی را بـــر پایـــۀ تأویـــل و اجتهـــاد  یـــده  نیـــز هیـــچ یـــک از اّمـــت اختـــالف نورز

کارش درســـت اســـت. عمـــران بـــن حّطـــان در ایـــن  کـــه  کشـــت و بـــر ایـــن بـــاور بـــود  خویـــش 

1. همچون شیخ علی قاری ]شرح الشفاء: 687/1[ و َخفاجی )نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: 166/3(�

کتاب )156/7-168( بنگرید. 2. به همین 

کتاب )323/1( بنگرید. 3. به همین 
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زمینـــه ســـروده اســـت:
ــه  ــه ب ک ــن  ــز ای ــت ج ــته اس ــزی نخواس کار، چی ــن  ــه از ای ک ــزگاری  ــم زدن آن پرهی ــگفتا از زخ ش

خشــنودِی خداونــد صاحــب عــرش دســت یابــد.

کــه میــزان عمــل او نــزد خداونــد، از همــۀ  گاهــی بــه او می اندیشــم و چنیــن می یابــم  مــن 

اســت.« ســنگین تر  و  ُپرتــر  آفریــدگان 

)الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 58/8 و 59(

کـه عّمـار را کشـت1؛ همـان کـس را که  کار ابوغادیـۀ فـزاری را توجیـه می کننـد  همچنیـن 

ی  و در بـارۀ  پیامبـر؟ص؟  از  م 
ّ
مسـل و  صحیـح  روایـت  و  سـتوده اند  را  ی  و رسـولش؟ص؟  و  خـدا 

کتاب  که در همین  کشـت.«  چنین اسـت: »گروه سـرکش و سـتمگر و تجاوزپیشـه تو را خواهد 

)21/9( گذشـت. نیـز بـا چنیـن اجتهـادی، دامـن عمـرو بـن عـاص را از ننِگ نیرنـگ حکمّیت 

یـد و شـوکتش را در  کـه در آن بـه اّمـت محّمـد؟ص؟ خیانـت ورز می زداینـد2؛ همـان ماجرایـی 

هـم شکسـت و موالمـان امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ در بـارۀ او و داور همراهـش، آن پیرمـرد 

کـه بـه حکمّیـت و داوری برگزیدیـد، حکـم قرآن  کـه ایـن دو مـرد  تباه عقـل، گفتـه اسـت: »هـال 

کردنـد و هـر یـک، از هواهـای  را پشـت سـر خویـش افکندنـد و آن چـه را قـرآن میرانـده، زنـده 

ی نمـود. پـس بـدون حّجـت روشـن و سـّنت  نفسـانی خویـش بـه دور از هدایـت الهـی پیـرو

کار به اختالف افتادند و هیچ یک در راه راسـت قرار نگرفت  جاری داوری نمودند و در این 
و خدا و پیامبرش و آن فرد شایسته از مؤمنان از آن دو بیزارند.«3

سـرکش  و  طاغـی  یزیـد  خیـز  بـال  و  شـرارت آمیز  کارهـای  اجتهـاد،  همیـن  بـا  همچنیـن 

یشـۀ خانـدان پیامبـر را برکند و نسـل پیامبر را کشـت و زنان بزرگوار  توجیـه می شـود4؛ همـو کـه ر

کتاب )328/1( بنگرید. 1. به همین 

2. بنگرید به: البدایة و الّنهایه: 283/7 ]314/7[�

3. بنگرید به: اإلمامة و الّسیاسة: 123/1؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 259/2�

که یزید  4. بنگرید به: البدایة و الّنهایه: 223/8؛ 10/13 ]245/8؛ 13/13[. در این مأخذ، سخن ابوالخیر قزوینی آمده 
پیشـوایی مجتهـد بود ]که به اجتهـاد خود عمل کرد[.
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کارهایـش، راه  کارنامـۀ  کـه بـرای پژوهنـدگان در  کارهایـی  و پرده نشینشـان را بـه اسـارت ُبـرد و 

گریزی جز لعن و بیزاری جستن از او را باقی نگذاشته است.

کـه از بیعـت بـا امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرونشسـتند،  کسـانی  نیـز بـا ایـن اجتهـاد، دامـن 

کـه همـۀ شـرط های بیعـت واجـب بـا او فراهـم شـده بـود و  ک می شـود1، آن هـم هنگامـی  پـا

اینـان بـه مـرگ جاهلـی درگذشـتند و امـام زمـان خویـش را نشـناختند.

کارهای نادرست و باطل شان در دین و شریعت،  که پیش تر به  کسانی  همچنین همۀ 

کدامن جلوه می کنند، آن هم با  کردیم، پا دهای ششـم و هفتم و هشـتم و نهم اشـاره 
ّ
در مجل

کم ندارد. و از این موارد فراوان اسـت! گناهانشـان در زشـتی چیزی  که از اصل  عذر هایی 

کــه اجتهــاد ]از نظــر آن هــا[ در آن راه نــدارد و بــه  آری؛ مــوارد فراوانــی نیــز می تــوان یافــت 

ــر آن اســت.  ــرا خواســته ها و هوس هــای باطلشــان ســّدی در براب ــا نمی شــود؛ زی برآینــد آن اعتن

کــرده باشــند و بدیــن ســان، تهمــت از  کــه برانگیزنــدگان بــر عثمــان، اجتهــاد  مثــاًل نمی پذیرنــد 

کــه ایشــان صحابــۀ عــادل و مهاجــران و انصــار سرشــناس   ایشــان برداشــته شــود؛ حــال آن 

ــد.  کردن کتــاب و ســّنت را از خــود رســول خــدا؟ص؟ دریافــت  کــه  ــد  و مجتهــدان برجســته بودن

اجتهــاد  بــه ســبب  را  امــت  تیره بخت تریــن  مــرادی  ابن ملجــم  تروریســتِی  کار  کــه  ابن حــزم 

شــومش موّجــه جلــوه می دهــد، اینــان را فاســق، ملعــون، محــارب، و خونریــز جانهــای محتــرم از  

گروهــی آشــوبگر   روی عمــد می دانــد! ]الفصــل فــی الملــل و النحــل: 161/4[ نیــز ابن تیمّیــه آنــان را 

گروهــی انــدک و ســرکش  کــه قاتــالن عثمــان   و مفســِد فــی األرض می شــمَرد و بــر آن اســت 

کوشــندگان بــرای قتلــش همگــی در خطــا بــه ســر می بردنــد و بلکــه ظالــم   و ســتمگر بودنــد و 

کــه ایشــان  و ســرکش و تجاوزگــر بودنــد. ]منهــاج الّســنة: 189/3 و 206[ ابن َکثیــر هــم معتقــد اســت 

ــر امــام،  مردمــی ظالــم و اوبــاش و بی تردیــد در زمــرۀ مفســدین فــی األرض و ســرکش، شــورنده ب

 نــادان، تعّصب پیشــه، خیانتگــر، ظالــم، و افتــرا زننــده بودنــد. )]البدایــة و الّنهایــه: 176/7 و 186 

کم: 118-115/3 ]127-124/3[� 1. بنگرید به: المستدرک علی الّصحیحین حا
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ملعــون،  دروغگــو،  تجاوزپیشــه،  و  ســتمگر  را  آنــان  ابن َحَجــر  نیــز   )]208 و   189/7[  187  و 

کــه از فهــم و بلکــه عقــل بهــره نداشــتند. )الّصواعــق المحرقــه: ص67 و 68 و  و اعتراض گــر می دانــد 

129 ]ص113 و 217[(

گر اجتهاد نتیجۀ مشخص پذیرفته شده ای می داشت، چرا از اجتهاد امیرالمؤمنین؟ع؟  ا

در رسـیدگی بـه کار مّتهمـان بـه قتـل عثمـان کـه آن را بـه صالحدیـد خویـش بـه زمانـی دیگـر بـه 

کتـاب و سـنت بـه قضـاوت دربـارۀ آن بپـردازد پذیرفتـه نشـد  تأخیـر افکْنـد تـا در آن زمـان طبـق 

آن  از  نیـز  بـا خـوارج  کـه جنـگ  بردنـد  یـورش  او  بـر  پیـکار صّفیـن  و  نبـرد جمـل  در  و سـپس 

برخاسـت؟ چـرا اجتهـاد خلیفـۀ زمـان پذیرفتـه نشـد کـه دروازۀ شـهر دانـش پیامبـر و بـه تصریح 

پیامبـر راسـتگوی تصدیـق شـده، داناتریـِن اّمـت در قضاوت بـود؛ اّما از اجتهـاد عثمان پیروی 

گنـاه عبیـداهلل بـن عمـر در قتـل هرمـزان و دختـر ابولؤلـؤه درگذشـت و بـدون هیـچ  کـه از  شـد 

گـر خلیفـه  حّجـت محکـم یـا برهـان درسـت، آن خـوِن بـه حـرام ریختـه شـده را هـدر نمـود؟ ا

بـه  کـه  بـر عثمـان  را در بـارۀ شـورندگان  می توانـد چنیـن بخششـی نمایـد، چـرا همیـن حکـم 

موالمان امیرالمؤمنین پناهنده شدند، جاری ندانیم؟

کـه امـام چـه حکـم قطعـی ای خواهـد داد؟ آیـا دیـۀ عثمـان را از  آن روز هنـوز قطعـی نبـود 

کشـته شـد و قاتلـش ناشـناخته  بیـت المـال خواهـد پرداخـت؛ زیـرا در میـان انبـوه مسـلمانان 

ماْنـد، چنـان کـه در بـارۀ أربـد فـزاری چنیـن کـرد1؟ یـا ایشـان را عمـل کننـده بـه اجتهـاد خواهـد 

که به صواب یا خطا به تأویل پرداخته بودند؟ یا به مصلحت  شمْرد _ و البّته مجتهد بودند _ 

کار آنـان را بـه زمانـی پـس از آن مشـکالت و آفت هـا  خالفـت و اسـتواری پایه هایـش می بینـد تـا 

کـه صلـح و امنّیـت را بـه خطـر افکنـده بـود،  گشـته و شـایعات و آشـفتگی هایی  کـه دچـارش 

واگذارد تا نخست پایه های حکومت مشروع و حّقش را استوار نماید؟

هیـچ  مـی داد،  انجـام  امـام؟ع؟  کـه  صحیـح  قضاوت هـای  ایـن  از  یـک  هـر  بنابـر  پـس 

1. بنگرید به: کتاب صّفین: ص106 ]ص94[؛ شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 279/1 ]174/3[�
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ی کشـیدند، به آن  اشـکال و مالمتـی بـر او نبـود. اّمـا آن شمشـیر تجـاوز و سرکشـی که در برابر و

جماعـت اجـازه نـداد جـز این کـه حق را پیرو هواپرسـتی خویش سـازند! آنان کـدام یک از این 

قضاوت هـای حضـرت _ صلـوات  اهلل علیـه _ را عیـب  و ایراد گرفتند تا بر خویش روا شـمردند 

کـه در نتیجۀ آن، سـرها به هـوا پرتاب   کـه آن جنـگ سـخت و ویرانگـر را بـارور سـازند، جنگـی 

محترمـی  خون هـای  و  شـد  گرفتـه  بیگناهانـی  جـان  و  شـدند  افکنـده  زمیـن  بـر  دسـت ها  و 

کشـیدند  کدام اجتهاد به اختالف افکنی شـتافتند و بار آن را بر دوش  یخته شـد؟ ایشـان با  ر

گـردد؟ لکـن آن هـا خواسـتار فتنـه  کـه حقیقـت ماجـرا و حـّق خالـص برایشـان آشـکار  بـی آن 

کـه در فتنـه فروافتادنـد! شـدند و امـور را بـرای حضـرت وارونـه سـاختند؟ هـال 

گذشـته، روا شـمردن دشـنام دهی بـه  از شـگفت ترین آثـار و نتایـج اجتهـاد در سـده های 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و هـر صحابـی پیـرو او اسـت. بـر پایـۀ ایـن اجتهـاد، هـر کـس می توانـد هرگونـه 

کـه خواهـد، آنـان را در خطبه هـای نمازهـا و نیـز نمازهای جمعه و جماعت و بر فراز منبرها لعن 

نمایـد و از ایشـان بـد گویـد و ناسزاشـان دهـد و بدیـن گونـه دعـا نمایـد و در همایش هـا و خلوت 

که هیچ سـرزنش و پیامدی برایش داشـته باشـد؛ حّتی به  و جلوت، آن را آشـکار سـازد، بی آن 

سـبب اجتهـاد خطایـش یـک پـاداش نیـز خواهـد داشـت، هرچنـد از مـردم فرومایـه و عرب های 

بیابان نشـین پسـت و بازمانـدگان احـزاب و دورافتـادگان از دانـش و معرفـت باشـد!

از  بدگویـی  و  دشمنانشـان  از  خویـش  دادخواهـی  بیـان  بـرای  شـیعیانش  و  علـی  اّمـا 

مخالفانشـان و سـخن رانـدن از ایـن کـه آن دشـمنان بـه چـه پرتگاهـی از گمراهـی فروافتاده انـد، 

حّقـی ندارنـد، حتـی در ایـن حـّد کـه خـدای تعالـی فرموده اسـت: »خداونـد آشـکار کـردن بدگویی را 

دوسـت ندارد مگر ]از[ کسـی که بر او سـتم رفته باشـد�« ]نسـاء/148[ و هیچ یک از ایشـان دارای بهره و 

حقـی از اجتهـاد در ایـن زمینه هـا نیسـت، هرچنـد در همۀ دانش ها چیره دسـت باشـد! پس اگر 

یکـی از ایشـان در بـارۀ هـر یـک از آن سـتمگران بـد گویـد، حق اسـت کـه وی را بزننـد و ادب کنند 

یـا شـکنجه دهنـد و براننـد و دور سـازند و یـا سـخت کیفـر نماینـد و بـه قتـل رسـانند؛ و بـه اجتهاد 
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وی کـه بـه صـواب یـا خطـا بدیـن کار انجامیـده، اعتنـا نکننـد! از همـان روز کـه ظلـم و سـتم ]بـر 

اهـل بیـت؟مهع؟[ بینـان نهـاده شـد تـا عصـر حاضـر، ایـن جماعـت بـر همیـن شـیوه بوده انـد. بـه 

ابن َحَجـر  سـخن  هسـتند!  نهایـی  داور  بهتریـن  کـه  بنگریـد؛  تاریـخ  و  سـیره  فرهنگ نامه هـای 

)الّصواعـق المحرقـه: ص132 ]ص219[( پیـش روی شـما اسـت کـه در بـارۀ لعـن معاویـه گویـد: »و اّما 

ایـن کـه برخـی از بدعت گـذاران، دشـنام دهی بـه معاویـه و لعن او را روا می شـمرند؛ باید دانسـت 

که او را در این لعن و دشـنام دهی، مقتدایی اسـت؛ یعنی اقتدا به شـیخین و عثمان و بیشـینۀ 

 صحابـه. پـس ایـن کار قابـل اعتنـا و بـه حسـاب آوردن نیسـت و ایـن رفتـار تنهـا از مردمـی احمق 

و نادان و ابله و سـرکش سـرمی زند؛ مردمی که خداوند به حالشـان اعتنا ندارد که در کدام وادی 

هـالک خواهنـد گشـت. خـدا ایشـان را بـه زشـت ترین گونـه لعنـت کنـد و ایشـان را به خـود وانهد 

و شمشـیرهای اهـل سـّنت و حّجت هـای دارای پشـتوانۀ روشـن ترین دلیل هـا و برهان هـا را بـر 

سرشان آخته بدارد تا اینان را از کاستن شأن آن پیشوایان برجسته بازدارد!«

کـه ابن َحَجـر چـه کسـی را لعـن نموده واین سـخنان گزنده به کدام شـخص  آیـا می دانیـد 

یه را لعن نموده و نیـز گفتارهای علی  کـه معاو بازمی گـردد؟ بـه سـخن رسـول خـدا؟ص؟ بنگرید 

کار در دعاهای نمازش؛ و هم سـخنان ابن عّباس  یـه و انجـام این  امیرالمؤمنیـن در لعـن معاو

یـه؛ و همچنیـن نفریـن اّم المؤمنیـن عایشـه در حـّق  و عّمـار و محّمـد بـن ابی بکـر در لعـن معاو

ی در پـی نمـازش؛ و دیگـر صحابـه! پس بخوانیـد و داوری کنید! و

اجتهاد چیست؟

کـه اینـان دامنـش  آن چـه در این جـا بایسـتۀ بررسـی اسـت، فهـم معنـای اجتهـاد اسـت 

یختـه و مبـاح شـده و فرج هـا غصـب شـده  کـه بـه سـببش خون هـا ر گسـترده اند تـا آن جـا  را 

گشـته و چیـزی  و حرمت هـا شکسـته شـده و در پـی آن اجتهادهـای نـاروا، احـکام دگرگـون 

نمانـده کـه گسـتردن دایـرۀ اجتهـاد، شـریعت را بـه قهقـرا بازگردانـد و دسـتاویز دین را گسسـته 

یسـمانش را بگسـلد! و ر
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ی  کـه سـّنت های پیـرو کـه آیـا اجتهـاد آن قـدر ظرفیـت و مایـه دارد  وانگهـی بایـد بنگریـم 

کـه خـدای سـبحان بـه مـردم فرومایـه  شـدۀ تغییـر ناپذیـر را دگرگـون سـازد و آیـا چیـزی اسـت 

کـه  کننـد یـا آن  کـه خواهنـد، در آن ورود پیـدا  بخشـیده تـا طبـق هـوا و هـوس خویـش هرگونـه 

آن  از  و  برمی گیـرد  سـّنت  و  کتـاب  از  مجتهـد  کـه  اسـت  ی  پیـرو بایسـتۀ  اصولـی  دارای 

جماعـت  ایـن  بـا  گـر  ا  _ اسـت  اسـتوار  صحیـح  یلـی  تأو پایـۀ  بـر  کـم  دسـت  یـا  درنمی گـذرد؛ 

گردیـم و اجتهـاد در برابـر نـص را روا شـمریم _ و یـا میـدان تاخـت و تـاز در آن چنـدان  هم صـدا 

که هر خرگوش و روباهی می تواند بر آن جسـت و خیز نماید و هر شـخص بی  گسـترده اسـت 

کـه چـون حیوانـات بـر پشـت پایـش ادرار می کنـد یـا هـر عـرب بیابان نشـین خشـن   سـرو پایـی 

کـه درسـت شـمردن چنیـن اجتهـادی را به عالمان  و بدرفتـار آن را بخواهـد؟ مـن روا نمـی دارم 

نسبت دهم. آن چه همۀ ایشان پذیرفته اند، از این قرار است:

گوید: آمدی )اإلحکام فی أصول األحکام: 218/4 ]169/4[( 

کار بسـتن همـۀ تـوان بـرای محّقق سـاختن چیزی  »و اّمـا اجتهـاد در لغـت بـه معنـای بـه 

کـه بـا سـختی و مشـّقت همـراه باشـد. از همیـن رو اسـت کـه گویند: ›فـالن کس برای  اسـت، 

ی  بـردن سـنگ روغن گیـری، اجتهـاد نمود ]= به زحمت و سـختی افتاد[.‹ اّمـا نمی گویند: ›و

بـرای بـردن یک دانـۀ خردل اجتهـاد نمود.‹

کار بســتن  و اّمــا در اصطــالح اصولیــان، اجتهــاد بــه طــور خــاص بدیــن معنــا اســت: بــه 

ــا جایــی  ــارۀ یکــی از احــکام شــرعی، ت ــی در ب گاهــی یافتــن دلیل هــای ظّن ــرای آ ــوان ب همــۀ ت

کــه تــوان  کســی اســت  کنــد بیــش از ایــن امــکان نــدارد. مجتهــد وصــف  کــه انســان احســاس 

کــه وجــود  خــود را بــه ایــن درجــه بــکار بــرده باشــد و بایــد دارای دو صفــت باشــد: یکــی آن 

کــه او در ذات  یابــد و بدانــد  پــروردگار تعالــی و صفت هــای بایســته و کمــاالت شایســتۀ او را در

ی  کــه از و گونــه ای  خویــش واجــب الوجــود و زنــده و دانــا و توانــا و اراده گــر و ســخنگو اســت؛ بــه 

ــر  ــد پیامب ــز بای ــف ســاختن بنــدگان متصــّور باشــد. نی
ّ
کــه دارای چنیــن اوصافــی اســت مکل
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کــه از ســوی خــدا آورده بــه اســتناِد معجــزات و نشــانه های درخشــان نبّوتــش  و شــرعی را 

ی نســبت می دهــد قاطــع و باورمنــد باشــد. اّمــا شــرط  کــه بــه و تصدیــق نمایــد، تــا در احکامــی 

ــام آور در آن  ــان ن م
ّ
ــون متکل ــد و همچ کالم را بدان ــش  ــق دان ــای دقی ــۀ نکته ه ــه هم ک ــت  نیس

کــه بتوانــد آن  گونــه ای  ی دلیلــی تفصیلــی باشــد، بــه  چیره دســت باشــد؛ یــا پشــتوانۀ دانــش و

کــه چیره دســتان دانــش اصــول  را بــه روشــنی بیــان نمایــد و شــبهه هایش را بزدایــد، چنــان 

کــه دلیل هــای ایــن مســائل را بــه صــورت اجمالــی و نــه  کافــی اســت  انجــام می دهنــد؛ بلکــه 

تفصیلــی بدانــد.

کـه مدرک هـای احـکام شـرعی و اقسـام و نیـز شـیوه های اثبـات  ویژگـی دوم ایـن اسـت 

و گونه هـای داللـت و اختـالف مرتبه هـا و شـرط های معتبـر در آن هـا را بشناسـد _ بـر پایـۀ آن چه 

پیش تـر تبییـن نمودیـم _ و بدانـد کـه هـرگاه بـا یکدیگـر تعـارض نمودنـد، وجـوه ترجیـح در آن هـا 

چیسـت؟ نیـز بایـد بـا چگونگـی برگرفتـن احـکام از آن مدارک آشـنا باشـد و بتوانـد آن را تحریر و 

کامل می شـود  کند و از اعتراض های وارد بر آن، دور و جدا باشـد. و این ویژگی ها زمانی  تقریر 

گاه باشد،  که وی، از حال راویان و روش های جرح و تعدیل و حدیث صحیح و ناصحیح، آ

همچـون احمـد بـن حنبـل و یحیـی بـن معیـن؛ و نیـز شـأن نـزول و ناسـخ و منسـوخ را در آیـات 

مربـوط بـه احـکام بدانـد؛ و عالـم بـه دانـش لغـت و نحـو باشـد. البّته شـرط نیسـت کـه در لغت 

هماننـد اصمعـی، و در نحـو همچون سـیبویه و خلیل باشـد؛ بلکه کافی اسـت تـا آن اندازه که 

بـه واسـطۀ آن شـیوۀ عـرب در کاربـرد لغـت و عـادت جاری ایشـان در گفت و گوها دانسـته می 

گونـۀ مطابقـه و تضمیـن  کـه داللت هـای لفظـی را در سـه  گـردد، بـدان سـان   شـود، حاصـل 

ـی و جزئی، حقیقت
ّ
 و التـزام بشناسـد و بـا ایـن گونه هـای بیانـی آشـنا باشـد: مفـرد و مرّکب، کل

 و مجاز، تواطؤ و اشتراک، ترادف و تباین، نّص و ظاهر، عاّم و خاص، مطلق و مقّید، منطوق 

کـه پیش تـر بـه تفصیـل گفتیـم و اسـتفادۀ  و مفهـوم، اقتضـا و اشـاره، تنبیـه و ایمـا، و جـز این هـا 

حکم از دلیل، بدان ها منوط است.

346/10

)474(



531 معاویه در ترازوی داوری

کـه در همـۀ مسـائل فقهـی بـه  کسـی  همـۀ این هـا در مجتهـد مطلـق شـرط اسـت، یعنـی 

بیـان حکـم و فتـوا می پـردازد. و اّمـا بـرای اجتهـاد در بـارۀ حکـم برخـی از مسـائل، کافـی اسـت 

کـه در اجتهـاد همـان  کـه مجتهـد مـوارد مربـوط بـه همـان مسـأله را بدانـد و نیـز چیزهایـی را 

گـر مـوارد مربـوط بـه مسـائل دیگـر فقهـی که ربطی بـه آن مسـأله ندارد  مسـأله ضـروری اسـت و ا

بـه مرتبـۀ  فـراوان  گاه در مسـائل  نیـز  نرسـاند. همچنیـن مجتهـد مطلـق  یـان  ز را  او  را ندانـد، 

کـه از دایـرۀ آن مسـائل بیروننـد، آشـنایی نـدارد زیـرا شـرط  اجتهـاد می رسـد و بـا دیگـر مسـائل 

کـه فتوادهنـده بـه همۀ احکام و مدرک های مسـائل آشـنا باشـد؛ زیـرا چنین چیزی در  نیسـت 

کرده انـد از مالـک در بـارۀ 40  کـه نقـل  گسـترۀ تـوان آدمیـان نیسـت. بـه همیـن سـبب اسـت 

گفت: ›نمی دانم.‹ مسأله پرسیدند و او در پاسخ 36 مورد 

کـه اجتهـاد در آن راه دارد، احـکام شـرعِی دارای دلیـل ظّنـی اسـت.  و اّمـا آن حکمـی 

کـردن قضایـای عقلـی  کـه در تعریـف، واژۀ »احـکام شـرعی« را بـه کار بردیـم، بـرای جـدا  ایـن 

گفتیـم: »دارای دلیـل ظّنـی اسـت«، بـرای  کـه در تعریـف  و لغـوی و جـز آن هـا اسـت. و ایـن 

و  پنج گانـه  دارنـد، همچـون عبادت هـای  دلیـل قطعـی  کـه  اسـت  نمـودن احکامـی  متمایـز 

همانندهایـش کـه جایـی بـرای اجتهـاد در آن هـا نیسـت زیـرا هر کـه در چنیـن اجتهادی خطا 

کننـدۀ در آن هـا  کـه خطـا  گناهـکار اسـت؛ اّمـا مسـائِل در خـور اجتهـاد آن هایـی اسـت  ورزد، 

گناهـکار نیسـت.«

که خالصه اش چنین است: شاطبی در الموافقات: 89/4 سخنی آورده 

»اجتهـاد دو گونـه دارد: نخسـت اجتهـاد مربـوط بـه تحقیـق منـاط. در پذیـرش ایـن گونۀ 

اجتهـاد میـان اّمـت هیـچ اختالفـی نیسـت و معنـای آن ایـن اسـت که حکم بر اسـاس مدرک 

ق حکم اسـت. در هر روزگاری از چنین 
ّ
گردد. اّما اختالف در تعیین متعل شـرعی اش اثبات 

بـا  بـودن  ـف 
ّ
گـر مکل ا بـا آن تکلیـف حاصـل نمی شـود.  زیـرا جـز  گریـزی نیسـت؛  اجتهـادی 

گـردد، تکلیـف بـه امـری محـال خواهـد بود که  فـرِض برداشـته شـدن چنیـن اجتهـادی تصـّور 

هـم شـرعًا و هـم عقـاًل ناممکن اسـت.
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کـه ممکـن اسـت بـدان نیـازی نباشـد و خـود، دارای  گونـۀ دوم: اجتهـادی اسـت  و اّمـا 

ک حکـم( می نامنـد و هنگامـی  سـه نـوع اسـت: یکـی را تنقیـح منـاط )= به دسـت آوردن مـال

کـه ویژگـی معتبـر در حکـم همـراه بـا ویژگـی غیـر معتبـر در نـّص دلیـل آمـده باشـد  رخ می دهـد 

نیسـت،  آن چـه معتبـر  از  آن چـه در حکـم معتبـر اسـت،  تـا  گـردد  بـا اجتهـاد شناسـایی  و 

بازشناخته شود.

هنگامـی  آن  و  می نامنـد  حکـم(  ک  مـال کشـیدن  )= بیـرون  منـاط  تخریـج  را  دوم  نـوع 

گویـا  ک را ذکـر نکـرده باشـد. پـس  کننـده بـر حکـم، مـال کـه نـِصّ داللـت  صـورت می پذیـرد 

کشـیده می شـود. ایـن نـوع اجتهـاد بـر پایـۀ قیـاس اسـت. ک بـا بررسـی و پژوهـش بیـرون  مـال

کـه پیش تـر گفتیم؛ زیـرا تحقیق  گونـه ای از همـان تحقیـق منـاط اسـت  نـوع سـوم، خـود، 

بازمی گـردد؛ همچـون مشـّخص  اشـخاص  نـه  و  انـواع  بـه  کـه  آن  یکـی  گونـه دارد:  منـاط دو 

کّفـاره بایـد آزاد  کـه بـرای پرداخـت  نمـودن نـوِع ِمثـل در جـزای صیـد ]در حـرم[ یـا نـوع بنـده ای 

ک در یـک مـورد خـاص در جایی  نمـود، و مـوارد همسـان. گونـۀ دیگـر بـه تشـخیص وجـود مـال

گویـا تحقیق و به دسـت آوردن مناط دو  ک حکم مشـخص شـده اسـت، بـاز می گردد.  کـه مـال

گونۀ حاضر است. که همین  که پیش تر یاد شد و دیگری خاص  گونه دارد: یکی عام 

کـه دارای دو ویژگـی باشـد: یکـی فهـم  کسـی فراهـم می گـردد  مرتبـۀ اجتهـاد تنهـا بـرای 

کامـل مقصدهـای شـریعت؛ و دیگـری توانایـی اسـتنباط بـر پایـۀ ایـن فهـم.

گرفتـن  نظـر  در  پایـۀ  بـر  شـریعت  کـه  گفتیـم  المقاصـد  کتـاب  در  نخسـت؛  ویژگـی  اّمـا 

کـه بنیان گـذار شـریعت آن هـا را  مصلحت هـا اسـتوار اسـت و مصلحت هـا نیـز از آن جهـت 

گـر چنیـن  ـف؛ زیـرا ا
ّ
ک فـرد مکل چنیـن قـرار داده، مصلحـت هسـتند و نـه از بـه سـبِب ادرا

گـون بایـد ایـن مصلحت هـا نیـز تفـاوت یابـد. بـا  گونا گاه بـا انتسـاب یافتـن بـه افـراد  باشـد، آن 

که مصلحت ها سـه مرتبه دارند و هرگاه انسـان به درجه ای  یافته ایم  کامل در جسـت و جوی 

یابـد، بـه  کـه مقصـود بنیان گـذار شـریعت را در هـر یـک از مسـائل و باب هـای شـرعی در رسـد 
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کـه بـر پایـۀ آن در تعلیـم و فتوادهـی و حکـم کردن بر اسـاس حکمی  صفتـی موصـوف می شـود 

گـردد. کـه خداونـد بـدو آموختـه، بـه منزلـۀ جانشـین پیامبـر؟ص؟ 

و اّمـا ویژگـی دوم ]= توانایـی اسـتنباط[ در خدمـت ویژگـی اّول اسـت؛ زیـرا ایـن توانایـی 

کـه بـه  کـه بـرای فهـم اصـل شـریعت در مرتبـۀ نخسـت _  بـه سـبب معرفت هایـی پدیـد می آیـد 

ی، آن را در خدمـت اّولـی دانسـتیم _ و بـرای اسـتنباط احـکام در مرتبـۀ دوم الزم  همیـن رو

اسـت. البّتـه ثمـرۀ ایـن فهـم شـریعت تنهـا در همـان اسـتنباط نمـودار می گـردد و از ایـن رو 

که آن را شـرط دوم دانسـتیم. شـرط نخسـت سـببی برای رسـیدن به همین مرتبۀ مورد  اسـت 

نظـر اسـت و شـرط دوم وسـیلۀ آن بـه شـمار مـی رود.

ایـن اسـت معنـای اجتهـاد نـزد اصولیـان؛ و اّمـا در نظـر فقیهـان، مرتبـه ای اسـت واال از 

کـه فقیـه می توانـد بـا آن، فـرع را به اصل بازگرداَند و این را از آن اسـتنباط  فهـم و درک شـریعت 

گمان هـا در بـارۀ آن را پاسـخ دهـد.« نمایـد و هرگونـه نقـد و رّد و نقـض و ابـرام و شـبهه ها و 

گویـد: »فقـه نـزد متشـّرعان، ویـژۀ دانشـی  آمـدی )اإلحـکام فـی أصـول األحـکام: 7/1 ]22/1[( 

که با علم به مجموعۀ احکام شرعی فرعی با بررسی و استدالل به دست آید.« است 

ابن نجیم )البحر الّرائق: 3/1( گوید: »بر پایۀ آن چه َنَسفی در شرح المنار به پیروی از اصولیان 

آورده، فقه در اصطالح عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که از دلیل های تفصیلی 

با استدالل به دست آید.«

اّطـالع  و  گاهـی  آ بـه معنـای  لغـت  فقـه در  کـه  »بـدان  آمـده اسـت:  القدسـی  ی  الحـاو در 

گاه شـدن بـه معنـای  کـه عبـارت اسـت از آ گاهـی ویـژه  اسـت؛ و در شـریعت، یعنـی علـم و آ

کسـی  فقیـه  و  ـه. 
ّ
ادل آن  اقتضاهـای  و  نهفته هـا  و  و داللت هـا  اشـاره ها  و  دلیل هـای شـرعی 

گاه باشـد.« گفتـه شـد عالـم و آ کـه بـر آنچـه  اسـت 

ی تشـخیص درسـت از نادرسـت در روایت هـای نقـل  در همـان آمـده اسـت: »فقـه نیـرو

کـه فقـه  شـده و مقایسـۀ مطالـب عقلـی و ترجیـح دادن آن هـا بـر یکدیگـر اسـت. نتیجـه آن 
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نـزد دانشـوراِن اصـول عبـارت اسـت از علـم احـکام از دلیل هایـش؛ و اصولیـان، تنهـا مجتهـد 

کتـاب، سـّنت، اجمـاع،   را فقیـه می داننـد. اّمـا فقـه را از منابـع چهارگانـه می تـوان برگرفـت: 

کتـاب  از اسـالم، داخـِل در  ادیـان پیـش  از آن سـه منبـع. احـکام  و قیـاس اسـتنباط شـده 

رفتـار مـردم، داخـل در اجمـاع اسـت؛   اسـت؛ و سـخنان صحابـه داخـل در سـنت اسـت؛ 

و جست و جو  از وضعیت حکم و استصحاب حالت پیشین، از قیاس به دست می آیند. 

و اّما هدف فقه؛ دسـتیابی به سـعادت هر دو جهان اسـت.«

الّسـمعّیه  الـّدالالت  کتـاب تحریـر  الّرائـق: 3/1( آورده اسـت: »در  ابن عابدیـن )حاشـیۀ البحـر 

کـه فقـه در لغـت بـه معنـای  تألیـف علـی بـن محّمـد بـن احمـد بـن مسـعود، بـه نقـل از الّتنقیـح آمـده 

یافتـن احـکام شـرعی عملـی بـا اسـتدالل.« فهـم و دانـش اسـت؛ و در اصطـالح یعنـی در

ابن قاسـم غـّزی )الّشـرح: 18/1( گویـد: »فقـه در لغـت بـه معنای فهم اسـت؛ و در اصطالح 

یعنـی دانسـتن احـکام شـرعی عملـی که از دلیل هـای تفصیلی اش به دسـت آید.«

شـناخت  راه  دربـارۀ  »فصلـی  اسـت:  آورده  ص8  الکبـری:  المدّونـة  مقدمـۀ  در  ابن رشـد 

کتـاب خداونـد؟زع؟  یافـت؛ یکـی  احـکام شـرایع: احـکام شـرایع دیـن را از چهـار راه می تـوان در

که باطل از پیش و پس در آن راه ندارد و نازل شـدۀ خدای حکیِم سـتوده اسـت. دوم سـّنت 

ی از  کـه خداونـد اطاعـت از او را بـا اطاعـت خـود قریـن سـاخته و مـا را بـه پیـرو پیامبـرش؟ع؟ 

سـّنتش فرمـان داده و خـدای _ عـّز و جـّل _ فرمـوده اسـت: ›و خـدا و پیامبـر را فرمـان بریـد�‹ ]آل 

کـه پیامبـر را فرمـان بـرد براسـتی خـدای را فرمـان بـرده اسـت�‹ ]نسـاء/80[؛ ›و آنچه را  عمـران/132[؛ ›هـر 

کنید[ و از آنچه شـما را بازداشـت بازایسـتید�‹ ]حشـر/7[؛  پیامبر به شـما ]فرمان[ داد بگیرید ]و بدان عمل 

›و آنچـه را در خانه هاتـان از آیـات خـدا و حکمـت خوانـده می شـود یاد کنید�‹ ]احـزاب/34[ که حکمت 

نمونـه  پیامبـر خـدا  روِش[  و  را در ]خصلت هـا  آینـه شـما  بـه معنـای سـّنت اسـت؛ ›هـر  ایـن جـا   در 

و سرمشـق نیکـو و پسـندیده ای اسـت�‹ ]احـزاب/21[. منبـع سـوم اجمـاع اسـت که خـدای تعالی با 

کـس پـس از آن کـه راه راسـت  گشـته و فرمـوده اسـت: ›و هـر  ایـن سـخن، بـر درسـتی اش رهنمـون 
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کنـد و راهـی جـز راه مؤمنان در پیـش گیرد، وی را بدان سـو که روی  برایـش پدیـدار شـد، بـا پیامبـر مخالفـت 

خ درآوریـم و بـد بازگشـتگاهی اسـت�‹ ]نسـاء/115[ زیـرا خداوند؟زع؟ تهدید  کـرده بگردانیـم و او را بـه دوز

ی از راه مؤمنـان واجـب اسـت.  ی نکنیـم؛ یعنـی پیـرو کـه از راهـی جـز راه مؤمنـان پیـرو نمـوده 

گـرد نیاینـد.‹ منبـع چهـارم  گمراهـی  نیـز رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت: ›همـۀ اّمـت مـن بـر 

اسـتنباط اسـت، یعنـی قیـاس بـر پایـۀ کتاب و سـّنت و اجمـاع؛ زیرا خدای تعالـی آن چه را از 

گر  گردد، علم معتبر قرار داده و حکم بر طبق آن را واجب فرموده اسـت: ›ا این سـه اسـتنباط 

آن را بـه پیامبـر و صاحبـان امـر خویـش بـاز می گرداندنـد هـر آینه کسـانی از آنان که حقیقت را از آن اسـتنباط 

کتاب را براسـتی و درسـتی سـوی تو فرو فرسـتادیم  می کنند آن را می دانسـتند�‹ ]نسـاء/83[؛ ›همانا ]این[ 

کـه مقصودش چنین اسـت: ›به  تـا میـان مردمـان بدانچـه خـدا تـو را بنمـود حکـم کنی�‹ ]نسـاء/105[ 

ی  آن چـه از اسـتنباط و قیـاس بـه تـو نشـان داد؛ زیـرا ایـن همـان چیـزی اسـت که خداونـد بر و

کـه فرمایـد: ›و این کـه میـان آنـان  کـردن بـر طبـق آن را فرمانـش داده، آن جـا  نـازل فرمـوده و حکـم 

کن�‹ ]مائده/49[�« بدانچه خدا فروفرستاده حکم 

نگاهی به اجتهاد معاویه

کنـون بایسـته اسـت کـه از اجتهـاد معاویـه پـرده برداریم و از کسـانی کـه او را در کارهایش  ا

مجتهـد شـمرده اند، بپرسـیم: آیـا کارهـای او بـر پایـۀ هیـچ یک از اصـول چهارگانـه، یعنی کتاب 

کـه  و سـّنت و اجمـاع و قیـاس بـوده اسـت؟ آیـا معاویـه دانـش قـرآن را می دانسـت؛ آن را نـزد 

کـه تنهـا دو سـال پیـش از وفـات رسـول  کار پرداخـت؛ حـال آن  آموخـت و چـه هنـگام بـه ایـن 

خدا؟ص؟ با اسـالم آشـنا شـده بود؟1 آیا محکم و متشـابه آن را از هم تشـخیص می داد و یا میان 

مجمـل و مبّیـن در قـرآن فـرق می نهـاد؟ آیـا می توانسـت در بـارۀ عـام و خاّصـش حکـم کنـد یـا از 

گاه گـردد؟ آیـا چیـزی از ناسـخ و منسـوخ قرآن و دیگر گونه هـای آیات گرامی   مطلـق و مقّیـدش آ

و ویژگی های قرآن شریف که دانستنش در استنباط احکام الزم است، می دانست؟

1. چنـان کـه در اإلسـتیعاب ]1416/3[ آمـده؛ وی و پـدر و بـرادرش در سـال فتـح مّکـه اسـالم آوردنـد، یعنـی در اواخـر سـال 
هشـتم هجـری؛ و پیامبـر؟ص؟ در اوایـل سـال یازدهم وفـات نمود.
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کــه بــه  گشــت، وضــع و حالــش اجــازه نمــی داد  ی تســلیم اســالم  کــه و در همــان مــّدت 

گســترده می طلبــد و در ســال های طوالنــی نیــز  کار مجالــی  کــه ایــن  کار بپــردازد؛ حــال آن  ایــن 

ــده  گــون بازمان گونا کــه وسوســه ها و افــکار  ــاه  کوت ــه آن دوران  ــان نمی رســد، چــه رســد ب ــه پای ب

ــرد و آن  کــه دیــن جدیــدش آن را از میــان ب ی، یعنــی بت پرســتی _  از آداب ورســوِم پیشــین و

آداب و رســوم را نابــود ســاخت _ بــه خــود مشــغولش می ســاخت و هنــوز دیــن تــازه چنــدان در 

فکــر و ذهنــش جایگزیــن نگشــته بــود.

کــه در میــان  گراییدنــد  گروهــی ]انبــوه[ بــه اســالم و قــرآن  ی  کــه پیــش از و در حالــی 

ی  احــکام و ســخنان روشــن و آموزه هــا و تعلیم هــای پیامبــر قــرار داشــتند و هرگــز از مجالــس و

م آن در 
ّ
دور نگشــتند و همــواره صــدای رســای او در بــارۀ نــزول آیــات و تأویــل صحیــح و مســل

گوششــان بــود و ســال های پیاپــی و مّدتــی دراز بــر همیــن شــیوه بودنــد؛ اّمــا بــاز هــم نتوانســتند 

گشــتند. بــه آن شــخص  بــه بیشــینۀ آن اصــول دســت یابنــد و تهیدســت و بی نصیــب بــاز 

کــه پــس از ایــن مــّدت طوالنــی  کــه ســورۀ بقــره را در 12 ســال حفــظ نمــود و هنگامــی  بنگریــد 

کار توفیــق یافــت، بــرای شــکر چنیــن نعمتــی در پــی آن تالش هــای ســنگین و ســترگ،  بدیــن 

کــه در آن مــّدت چــه رنــج و مشــّقتی بــه جــان خریــد!  کــرد؛ و خــدا می دانــد  شــتری قربانــی 

کــه در دانــش و فضیلــت دومیــن فــرد اّمــت _ در نظــر ایــن جماعــت _ اســت و میــزان  همــان 

کتــاب خــدا بــه درگذشــت پیامبــر؟ص؟  کــه نمی دانســت  ی از قــرآن بدیــن انــدازه بــود  دانــش و

ــو می میــری و  ــا ت ــی را شــنید: »همان ــح نمــوده اســت. پــس چــون ایــن ســخن خــدای تعال تصری

کــف نهــاد و آتــش هیجانــش فرونشســت و بــه وفــات  آنــان نیــز خواهنــد مــرد�« ]زمــر/30[ شمشــیر از 

گــر  گرامــی را نخوانــده باشــد! ا کــه تــا آن زمــان ایــن آیــۀ  کســی  پیامبــر؟ص؟ یقیــن یافــت، هماننــد 

کــه  ی بــه قــرآن و آیاتــش را بســنجید، دچــار شــگفتی می شــوید و درمی مانیــد  مــوارد دانــش و

کتــاب ایــن دیــن  یافتــن اصــول اســالم و  یافــت نمــوده و چــه چیــز او را از در چــه مایــه از قــرآن در

کتــاب در ایــن بــاب  ــد ششــم همیــن 
ّ
غافــل ســاخته اســت! چنــان چــه بــه مباحــث مجل

بنگرید، شگفتی های بسیار می بینید.
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کردیـم دور نیسـت.  کـه یـاد  و نخسـتین فـرد در اسـالم _ در نظـر ایـن جماعـت _ نیـز از آن 

کـه مـردم  بـود  گاه  نـاآ نتیجـه آن  و  از صـورت اسـتداللها  و  پایان هـا  و  از آغازهـا  ی چنـدان  و

گاهی شـان از آن درجه کمتر  کـه نـور نبـوت از آغـاز طلوعـش بر آنـان تابیده بود آ عـادی و سـاده 

کتـاب ]138/7-180[ اندکـی از حقایـق مربـوط بـه ایـن زمینـه را  ـد هفتـم از همیـن 
ّ
نبـود. در مجل

می توانیـد بیابیـد.

بنابـر بـر آنچـه کـه دربـارۀ میـزان علـم بـه معارف دیـن از شـخص اّول و دوم دانسـتید، دیگر 

کـه در بـارۀ اخبـار بسـیاری از آن مسـلمانان نخسـتین تحقیـق نماییـد؛  نیـاز نخواهیـد داشـت 

همانـان کـه اخبارشـان در زمینـۀ فقـه و حدیـث و کتـاب و سـّنت بر شـما پوشـیده نیسـت؛ چه 

رسـد به کسـی همچون معاویه که در واپسـین دوران حیات پیامبر؟ص؟ به مسـلمانان پیوسـت 

که در ظلم و سـتم غرق شـده و به  و در خاندانی سـخت بت پرسـت رشـد یافته بود؛ خاندانی 

سـّنت های جاهلـی سرسـختانه دل بسـته بـود و پرچم هـا و نشـانه های روسـپیگری و بـدکاری 

بـر بـام آن در اهتـزار بـود و چـون فراخوانـی بـه سـوی حقیقتـی برگرفتـه از وحـی یـا ندایـی از کتابی 

آسـمانی بـه گـوش هـر یـک از آن هـا می رسـید، انگشـت در گـوش می نهـاد؛ و اندیشـه ای جدیـد 

کـه از روزگار پـدران نخسـتینش در ذهنـش خطـور نمی کـرد، او را بـه خـود مـی آورد!

که همگان ایشان را به دانش قرآن می شناختند   آری؛ چند تن در روزگار صحابه بودند 

و محـل رجـوع امـت دربـارۀ مطالـب مشـکل قـرآن و مفاهیـم و مقاصـد و تنزیـل و تأویـل آن 

یـد بـن ثابـت.  کعـب و ز  بودنـد؛ همچـون عبـداهلل بـن مسـعود و عبـداهلل بـن عّبـاس و ُابـّی بـن 

و اّمـا موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همردیـف و ِعـدِل قـرآن و دانای اسـرار و پیچیدگی هایش بود 

و در بـارۀ هـر مطلـب مشـکل، دانشـی درسـت داشـت و در هـر مـورد قضاوتـی قاطـع و نهایـی 

می نمود و برای هر دشـواری پاسـخی سـودمند و مؤّثر داشـت و همۀ اّمت سـخن آن راسـتگوی 

کـه  آن  از  »پیـش  نموده انـد:  روایـت  گونـه ای صحیـح  بـه  را  تصدیـق شـده _ صلـوات اهلل علیـه _  

کتـاب خـدا یـا سـّنتی از رسـول  کنیـد، از مـن بپرسـید! در بـارۀ هیـچ آیـۀ  نتوانیـد از مـن سـؤال 

کتاب: 193/6� کنم.« بنگرید به: همین  گاهتان  که آ خدا؟ص؟ از من نمی پرسید، مگر آن 
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سّنت

گفتار و رفتار و تأیید رسـول خدا؟ص؟  که همان  یه از دانش حدیث  در بارۀ نصیب معاو

یـد؟ احمـد )المسـند: 99/4 ]66/5[( از طریـق عبـداهلل بـن عامـر روایتـی  گمـان دار اسـت، چـه 

یـه شـنیدم  گویـد: »از معاو یـه در ایـن زمینـه را بـه مـا می شناسـاَند. او  کـه جایـگاه معاو آورده 

کـه در  کنیـد، مگـر همـان انـدازه را  کـه می گفـت: ›مبـادا احادیـث رسـول خـدا؟ص؟ را روایـت 

ی  ی از احادیـِث پـس از روزگار عمـر نهـی می نمایـد؟ آیـا از ایـن رو روزگار عمـر بـود!‹« چـرا و

کـه صحابـۀ عـادل و ثقـه پـس از  ی فـراوان شـد؟ آیـا بدیـن سـبب  کـه حدیث سـازی پـس از و

سـپری شـدن روزگار پیامبر تا دوران عمر، پس از او از عدالت و وثاقت افتادند و _ پناه بر خدا! _ 

ک شـمْرد  گـر چنیـن باشـد، بایـد بیشـینۀ احادیـث را عیبنـا  دروغگـو و حدیث سـاز شـدند؟ ا

و بـه مدرک هـای احـکام بهـا نـداد؛ زیـرا بسـیاری از آن هـا پـس از ایـن دوران انتشـار یافتـه و 

گـر ندانیـم که  یـخ مـورد نیـاز نبـوده اسـت. وانگهـی ا کـردن آن هـا پیـش از ایـن تار اصـواًل روایـت 

یـم آن ها را بی اعتبار شـمریم؛ زیرا  ایـن روایـات مربـوط بـه دوران عمـر یـا پس از آن اسـت، ناچار

یـخ روایتشـان را ذکـر  یـان نیـز تار یـان و روایـت ایـن احادیـث اعتمـاد نمی یابیـم. خـود راو بـه راو

کـدام یـک پشـت  کـدام یـک درون حصـار اعتبـار قـرار دارد و  کـه  نمی کرده انـد تـا روشـن شـود 

دیـوارۀ آن افکنـده شـده اسـت.

کـه در پذیرفتـن یا نپذیرفتن روایت مؤّثر باشـد؟ آیا  دوران عمـر دارای کـدام ویژگـی اسـت 

ک شـد؟ چـه کسـی ایـن حقایـق را  کـه در آن زمـان حقایـق از هـر ناخالصـی پـا از ایـن رو اسـت 

جداسـازی  دوره  همیـن  در  نادرسـت  از  درسـت  روایت هـای  آیـا  نمـود؟  ک  پـا ناخالصـی  از 

کـرد؟ آیـا دسـت امانـت بر سـّنت چنـگ انداختـه و آن را در اختیار  گشـت؟ چـه کسـی چنیـن 

گرفتـه و بـا چنـگ و دنـدان از آن محافظـت نمـوده، در نتیجـه تنهـا چکیـدۀ خالصـش باقـی 

کـدام  مانـد؟ پـس آن بدعت هـا و مطالـب بـی ارزش و یـاوه چـه هنـگام در سـّنت راه یافـت؟ 

د ششم بنگرید و نیز جلدهای دیگر.
ّ
زمان سّنت دگرگون و احکام دیگرسان شد؟ به مجل
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یابیم چه  یـه در بـارۀ سـّنت رسـول خدا؟ص؟ کفایـت کند کـه در شـاید همیـن سـخن معاو

انـدک بـه آن بهـا مـی داده و یـا ]از آن بدتـر[ با دیدۀ خواری در آن می نگریسـته و گاه گوینده اش 

یانـش را بـا  گاهـی هنـگام شـنیدنش بـاد درمی کـرده و زمانـی راو را حقیـر و سـبک می شـمرده و 

از  را  یـان  بـا بیانـی زشـت و بـس سـخت، راو گزنـده ناسـزا می گفتـه و هنگامـی دیگـر  سـخن 

کـه نشـانۀ اسـتهزا و تمسـخر اسـت.1  کـردن ایـن احادیـث بـاز می داشـته؛ و دیگـر کارهـا  روایـت 

یـد که او به  کـه با سـّنت شـریف چنین رفتار کنـد؟ آیا باور دار یـد در بـارۀ کسـی  چـه گمـان دار

کارهایـش آن را مـدرک و مأخـذ   سـّنت بهـا مـی داده و هنـگام نیـاز بـدان اسـتناد می کـرده و در 

کـه آن را پشـت سـر می افکنـده، چنـان کـه در همۀ درون شـدن ها و برون  قـرار مـی داده؛ یـا ایـن 

شدن هایش چنین نمود؟

روایـات؛  از  اسـتفاده اش  و  یـه  معاو مسـلمانی  تـازه  همانـا  گفتیـم،  آن چـه  همـۀ  از   پـس 

گوش سپردن به روایات غافل می ساخت از منشی گری  کوتاه از  و آن چه او را در همان دوران 

ی در دورۀ مسـلمانی اش صـرف سیاسـت  کـه همـۀ زندگـی و  و امـارت و پادشـاهی؛  و ایـن 

تـا  یافـت  گذشـت، پـس چـه هنـگام فرصـت  بـر سـر آن  کارهـای فرمانروایـی و سـتیز  ادارۀ  و 

یافـت؛ حال آن  ی از چـه کسـی سـّنت را در روایـات را برگیـرد و سـّنت ها را بیامـوزد؟ وانگهـی و

ی، شـام، دور بودند و کسـانی جز بیابان نشـیناِن آزاد شـدۀ  که بیشـینۀ صحابه از سـکونتگاه و

کـه دانایاِن  ی بـه همـۀ صحابۀ مدینه  گشـته بـا او همـراه نبودنـد و و پـس از فتـح یـا یمنیـان اغوا

گمـان بـد داشـت و بـا دهانـی ُپـر می گفـت: »همانـا  احـکام و ناقـالن احادیـث پیامبـر بودنـد، 

کـه حـق را بـه دسـت داشـتند و چـون از آن جـدا  یـان بـر مـردم حکـم می راندنـد آن گاه  حجاز

بـد  گمـان  همیـن  اثـر  بـر  ص319(  ـد: 
ّ
مجل )همیـن  شـدند.«  مـردم  کمـان  حا شـامیان   گشـتند، 

گفتـن از رسـول خـدا؟ص؟ را نهـی می نمودنـد؛  ی و امیرانـش حدیـث  کـه و گنـاه بـود  و سـخن 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 486/4 ]533/4[( برمی آید که نوف به  کـه از روایـت حا چنـان 

عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص گفـت: »تـو برای حدیـث گفتـن، از من سـزاوارتری؛ زیـرا صحابی 

د )ص281-284( بنگرید.
ّ
1. تفصیل همۀ این ها را در همین مجل
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رسـول خـدا؟ص؟ بـوده ای.« و عبـداهلل پاسـخ داد: »اینـان مـا را از حدیث گفتن منـع نموده اند.« 

یـه بـه عبـداهلل بـن عمـر پیغـام  کـه معاو و مقصـودش امیـران بـود. در حدیـث دیگـر نیـز آمـده 

گردنـت را خواهـم زد!« )کتـاب  کـه حدیـث روایـت می کنـی،  گـر بـه مـن خبـر رسـد  فرسـتاد: »ا

صّفین نصر بن ُمزاِحم: ص248 ]ص220[(

ی خون باقیماندگاِن از پیشـینیان شایسـته را هـدر نمود و  کـه و بـر پایـۀ همیـن گمـان بـود 

گسیل داشت و او بر مردم آن سرزمین هجوم ُبرد و بی گناهانی  ک  بسر بن أرطاة را به مدینۀ پا

ی، توله اش یزید در ماجرای حّره، راه او را  یخت؛ و به دنبال و کی را ر کشت و خون های پا را 

که همانند پدرش باشـد، در حق پدرش سـتمی نکرده اسـت! گرفت؛ و پسـری  پی 

نگاهی به حدیث های معاویه

ی بنگریم. احمد )المسـند: 102-91/4  گـون روایت های و مـا را رسـد کـه در جنبه هـای گونا

که برخی تکراری هسـتند: ی آورده  ]53/5-70[( 106 حدیث از و

ی را در دین فقیه می سازد. 1. هرگاه خداوند برای بنده اش خیر بخواهد، و

ایـن روایـت 16 بـار تکرار شـده اسـت؛ همـان )92/4، 92، 93، 93، 93، 93، 93، 95، 96، 96، 

97، 98، 98، 99، 101 و 101 ]54/5، 55، 56، 57، 59، 61، 62، 64، 65، 66 و 69[(� 

2. پیامبر موی سرش را با تیغ زد.

ایـن روایـت 10 بـار تکـرار شـده اسـت؛ همـان )92/4، 95، 96، 97، 97، 97، 97، 98، 102 و 102 

]55/5، 59، 60، 62، 63، 64 و 70[(�

3. حکایت ]= بازگوکردن اذان به هنگام شنیدن آن( از سوی رسول خدا؟ص؟�

ایـن روایـت 7 بـار تکـرار شـده اسـت؛ همـان )91/4، 92، 93، 98، 98، 100 و 100 )53/5، 54، 

56، 64، 65 و 68([�

4. مجازات شرابخواری.
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این روایت 5 بار تکرار شده است؛ همان )4/ 93، 95، 96، 97 و 101 ]56/5، 59، 60، 63 و 68[(�

5. وفات رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر.

این روایت در همان )96/4 و 97 و 100 ]61/5 و 62 و 63 و 68[( آمده است.

کالف نخ مویین. 6. حدیث 

این روایت در همان )91/4 و 94 و 95 و 101 ]54/5 و 57 و 60 و 70[( آمده است.

ی برای بیان چند حدیث. 7. درخواست و

این روایت در همان )92/4 و 95 و 96 و 99 ]54/5 و 59 و 61 و 66[( آمده است.

8 . روزۀ عاشورا.

این روایت در همان )95/4 و 96 و 97 ]60/5 و 63[( آمده است.

9. دوست داشتن انصار.

این روایت در همان )96/4 و 100 ]61/5 و 67 و 68[( آمده است.

که دوست بدارد تا مردم برایش بر پای ایستند ]جایگاهش آتش است[. 10. هر 

این روایت در همان )ص91 و 93 و 100 ]54/5 و 56 و 67[( آمده است.

11. نهی از پوشیدن طال و جامۀ ابریشم.

این روایت در همان )96/4 و 100 و 101 ]61/5 و 68 و 69[( آمده است.

12. ستایش اذان گویان.

این روایت در همان )95/4 و 98 ]59/5 و 65[( آمده است.

که من خزانه دار هستم. 13. جز این نیست 

این روایت در همان )99/4 و 100 ]66/5 و 68[( آمده است.

گذاری اباحۀ تصّرف در منافع ملک[ جایز است. 14. ُعمرا ]= وا

این روایت در همان )97/4 و 99 ]62/5 و 65[( آمده است.
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15. برای هر بخِش فراموش شده ]در نماز[ باید سجدۀ سهو به جای آوْرد.

این روایت در همان )100/4 ]67/5[( دو بار آمده است.

ی از امام جماعت در رکوع و سجود. 16. دنبال رو

این روایت در همان )92/4 و 98 ]55/5 و 64[( آمده است.

ینش از َخّز )= ابریشم( یا پوست پلنگ باشد. که ز 17. نهی از سوار شدن بر مرکبی 

این روایت در همان )93/4 ]55/5 و 56[( دو بار آمده است.

پـس آن چـه از حدیث هـای وی بـدون تکـرار می ماَنـد، 47 حدیـث اسـت. آیـا ایـن مقـدار 

روایـت نیـاز هـر مجتهـدی در اسـتنباط احـکام دیـن بـه حدیـث را رفـع می کنـد و خـأ آن را 

کـه از احـکام دیـن نیسـت؛ ماننـد  ُپرمی سـازد؟ وانگهـی در میـان ایـن روایـات مـواردی هسـت 

ایـن حدیـث کـه رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر، هـر سـه در 63 سـالگی وفات کردنـد؛ ونیزاین 

کـه زبـان حسـن]؟ع؟[ را می مکیـد.«؛ و هماننـد این هـا. خبـر: »پیامبـر؟ص؟ رادیـدم 

کنـون هنـگام آن اسـت کـه نگاهـی دیگـر بـه متـن برخـی از حدیث هـای روایت شـدۀ وی  ا

یم: بینداز

کمینت  که مردی را در  گفت: »آیا بیم نورزیدی  1. معاویه نزد عایشه درآمد. عایشه به او 

کـه مـن در خانـۀ امـن و امـان  یـه پاسـخ داد: »می دانسـتم در حالـی  نشـانم تـا تـو را بُکشـد؟« معاو

هسـتم، تـو چنیـن نمی کـردی. از پیامبـر؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: ›ایمـان بنـِد کشـتِن غافلگیرانه 

یـه در ادامـه گفت:[ رابطۀ مـن و تو در برآوردن نیازهایت  اسـت ]و از آن مانـع مـی شـود[.‹« ]معاو

گفـت: »پـس مـا و آنـان ]= حجـر و  گفـت: »خـوب اسـت.« معاویـه  چگونـه اسـت؟«  عایشـه 

که پروردگارمان؟زع؟ را دیدار نماییم!« )مسند احمد: 92/4 ]54/5[( یارانش[ را واگذار تاهنگامی 

یــه را مبــاح  امینــی گویــد: ایــن خبــر حکایــت از آن دارد کــه اّم المؤمنیــن ریختــن خــون معاو

کــی را ریختــه  گناهــان بــزرگ انجــام داده و خون هــای پا  می دانســته؛ زیــرا وی جنایت هــا و 
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ــز  ــول و جای ــه معق ک ــته  ــاد داش ــن اعتق ــی اّم المؤمنی ــود. حّت ــانده ب ــل رس ــه قت ــی را ب و بی گناهان

ــع  ــه وی را چنیــن قان ی ــا معاو ــه قتلــش رســاند؛ اّم کــه ب کمیــِن او بنشــاند  ــا مــردی را در  اســت ت

کــه در خانــۀ امــن و امــان اســت و در پنــاه او جــای دارد و رابطــه اش بــا وی نیکــو اســت؛   نمــود 

و حساب َکشی را به روز دیدار میان خود و آن مردم ]در روز قیامت[ وانهاد.

یـه در برابـر ایرادهـای اّم المؤمنیـن دفاعـی نداشـت؛  کـه معاو نیـز از همیـن خبـر برمی آیـد 

سـخنان  آن  بیـان  بـدون  و  جویـد  توّسـل  آن  بـه  کارهایـش  توجیـه  بـرای  می توانسـت  وگرنـه 

کـه اّم المؤمنیـن بـا همین  بـی ارزش، خـود را بی گنـاه جلـوه دهـد. جـای شـگفتی بسـیار اسـت 

کـه رابطـه میـان آن دو نیکو اسـت؛ هرچند رابطۀ او و خـدا نیکو نبود!  یـه قانـع شـد  سـخن معاو

کشـته  ی، محّمـد بـن ابی بکـر، را  یـه بـرادر و حّتـی رابطـۀ خـود آن دو نیـز نیکـو نبـود؛ زیـرا معاو

گـردن داشـت، هرچنـد خواهـرش از ایـن خـون چشـم پوشـید؛ زیـرا  ک را بـر  بـود و آن خـون پـا

ی از خون حجر و یارانش نیز چشـم پوشـید؛  یـه نیکـو بـود! بـه همیـن سـان، و رابطـه اش بـا معاو

ی  کار از جنایت هـای بـزرِگ پسـر هنـد جگرخـوار بـود و عایشـه زمانـی دراز و کـه ایـن  حـال آن 

گشـت  کار سـرزنش و نکوهـش می نمـود. اّمـا ایـن رابطـۀ نیکـو میـان آن دو سـبب  را بـر ایـن 

گـردد! اّمـا اّم المؤمنیـن از خـون عثمـان چشـم  تـا بـدون خونبهـا و قصـاص، آن قتـل توجیـه 

کـه در پیشـگاه عـدل االهـی،  گاه  نپوشـید، هرچنـد رفتـار علـی؟ع؟ بـا او خـوب نبـود! آیـا آن 

یـه خونشـان را  کـه معاو ی و هـزاران انسـان شایسـتۀ نیـک  محّمـد بـن ابی بکـر و حجـر و یـاران و

ی بـه همیـن رابطـۀ نیکویـش با عایشـه احتجـاج خواهد کرد؛  یخـت، از او شـکایت کننـد، و ر

و آیـا ایـن احتجـاج برایـش سـودی خواهـد داشـت؟ مـن ندانـم!

گـر ایمـان، بنـِد  کـه ا آیـا نبایـد عایشـه بـه ایـن مـرد چنیـن پاسـخ دنـدان شـکنی مـی داد 

کـه بـه راسـتی نیـز چنیـن اسـت _ چـرا خـود  کشـتِن غافلگیرانـه اسـت ]و از آن مانـع می شـود[ _ 

ی هـزاران تـن از مؤمنـان برجسـته و چهره هـای بزرگ  او را از ایـن کار بازنداشـت در حالـی کـه و

کنان حـرم امـن خـدا، مّکـه، و نـه مجـاوران  اّمـت اسـالم را غافلگیرانـه بـه قتـل رسـاند و نـه سـا
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ی، مدینـه، از قتـل غافلگیرانـۀ او در امـان نماندنـد؟ شـاید اّم المؤمنیـن از پشـت  خانـۀ امـن و

گـر نگوییم:  کـه ایمانش اسـتوار نیسـت _ ا ی می نگریسـت و می دیـد  پـرده ای نـازک بـه ایمـان و

کار بـازدارد و بـدان سـبب، مسـلمانان از  یتـی یافـت _ تـا صاحبـش را از ایـن  آن را ایمانـی عار

کـه همانـا در خبـر صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ آمـده اسـت:  دسـت و زبانـش در امـان ماننـد؛ 

»مسـلمان کسـی اسـت که مسـلمانان از زبان و دسـتش به سـالمت باشـند؛ و مؤمن آن اسـت 
گزنـد او بـر جـان و مـال خویـش در امـان باشـند.«1 کـه مـردم از 

گزاردن،  یه برای حج  که معاو گاه  2. از عباد بن عبداهلل بن زبیر روایت شـده اسـت: »آن 

]در مدینـه[ بـر مـا درآمـد، بـا او بـه مّکـه رفتیـم و نمـاز ظهـر را پیشـاپیش مـا دو رکعـت نهـاد. 

کـه عثمـان در مّکـه نمـاز ظهـر و عصـر و عشـا را  سـپس بـه دار الّنـدوه رفـت. پیش تـر هنگامـی 

چهـار رکعـت می گـزارد، چـون بـه منـا و عرفـات می رفـت، آن را شکسـته می خوانـد و پـس از 

کـه در منـا اقامـت می نمـود، نمـازش را تمـام می گـزارد تـا از مّکـه بیـرون می رفت.  گـزاردن  حـج 

یـه چـون در مکـه نیـز نمـاز ظهـر را پیشـاپیش مـا دو رکعـت نهـاد، مـروان بـن حکـم   امـا معاو

کار پسـرعمویت ]عثمان[ را  ی درآمدنـد و بـه او گفتنـد: ›هیـچ کـس  و عمـرو بـن عثمـان نـزد و

گفتنـد: ›مگـر  گفـت: ›چگونـه؟‹  کـه تـو  زشـت شـمردی.‹  عیـب نشـمرده، زشـت تر از ایـن 

یه گفت: ›وای بر شـما! مگر حکمش  کـه او نمـاز را در مّکـه تمـام می خوانـد؟‹ معاو نمی دانـی 

کـه مـن انجـام دادم؟ مـن همـراه رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر؟امهضر؟ ایـن نمـاز  جـز ایـن اسـت 

گـزارد و مخالفتت با او به منزلۀ  گـزاردم.‹ آن دو گفتنـد: ›پسـرعمویت آن را تمـام  را دو رکعـت 

گـزارد.«2  یـه نمـاز عصـر را پیشـاپیش مـا چهـار رکعـت  ی اسـت.‹ پـس معاو گرفتـن بـر و عیـب 

)مسند احمد: 94/4 ]58/5[(

احمـد  مسـند  ]96/1[؛  مسـلم  صحیـح  ]13/1[؛  البخـاری  صحیـح  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن   .1
]78/3[؛ سـنن الِترِمـذی ]18/5[؛ سـنن نسـائی ]530/6[؛ صحیـح ابن حّبـان ]406/1[؛ َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 

القدیـر: 270/6� فیـض  بـه:  بنگریـد   .]4/3[ ابـی داوود  سـنن  176/19[؛ 

کتـاب  2. تفصیـل ایـن سـخن در بحـث بدعـت عثمـان در نمـاز مسـافر و مخالفتـش بـا سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ در همیـن 
)98/8-119( گذشـت و همیـن خبـر را در آن جـا )262/8( آوردیـم.
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یـا  یـه بازمی گـردد  بـه فقـه معاو آیـا عیـب ]ونقـص[ در ایـن جـا  کـه  گویـد: ندانـم  امینـی 

که رسول خدا؟ص؟ دو رکعت خوانده و اّمت، از جمله ابوبکر  ی همان نمازی را  که و دینش! 

ی شـده دانسـته اند، بـه عمـد چهـار رکعـت می خواَنـد! از عبـداهلل بـه  و عمـر، آن را سـّنتی پیـرو

که با سـّنت  نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »نماز در سـفر دو رکعت اسـت.« هر 

ی حکم  یـارو یـه بـا همـۀ این هـا مخالفت نمود و رو مخالفـت ورزد، کافـر شـده اسـت. اّمـا معاو

رسـول خـدا؟ص؟ ایسـتاد تـا بـه خواسـتۀ مـروان، آن رانـده شـده فرزنـد رانـده شـده، و عمـرو بـن 

گـر  ی پسـرعمویش عثمـان، بنیان گـذار ایـن بدعـت، را پـاس دارد. ا عثمـان تـن دهـد و آبـرو

گـر انـدازۀ دینـداری اش این  ی در حدیـث بدیـن سـان اسـت، پـس آفریـن بـر فقاهـت؛ و ا فقـه و

کتـاب: 98/8-119 و 262� اسـت، پـس لعنـت بـر او در دیـن و دیانـت! بنگریـد بـه: همیـن 

یه  3. از هنائـی نقـل شـده اسـت: »همـراه با گروهی از اصحاب رسـول خـدا؟ص؟ نزد معاو

ی گفـت: ›بـه خدایتـان سـوگند می دهـم! آیا می دانید که رسـول خدا؟ص؟ از پوشـیدن  بـودم. و

یه گفت:  گویـد: »معاو جامـۀ ابریشـم نهـی فرمـود؟‹ گفتنـد: ›قطعًا آری.‹ ... .« سـپس هنائی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از انجـام دادن  ›شـما را بـه خـدای تعالـی سـوگند می دهـم! آیـا می دانیـد 

یه گفت:  حـج و عمـره همـراه بـا هـم نهی فرمود؟‹ اصحـاب گفتند: ›این را نمی دانیـم.‹ معاو

که این را نیز همراه با آن ها فرمود.‹« ›هال 

در عبـارت دیگـر آمـده کـه معاویـه گفت: »و می دانید که پیامبر از متعـۀ حج نهی فرمود.« 

گفتند: »قطعًا چنین نیست.« بنگرید به: مسند احمد: 92/4 و 95 و 99 ]54/5 و 59 و 66[�

ی برای زنده سـاختن  امینـی گویـد: ایـن نیـز همسـاِن مطلـب پیشـین اسـت. پافشـاری و

داده  قـرار  عنادپیشـه  سـتیزه جویی  جایـگاِه  در  را  او  نبـوی  م 
ّ
مسـل سـّنت  برابـر  در  بدعت هـا 

گشـته  کریم نازل  که متعۀ حج در قرآن  کتاب )198/6-205 و 213-220( آوردیم  اسـت. در همین 

و تا هنگام وفات رسـول خدا؟ص؟ نسـخ نشـده و در روزگار ابوبکر و آغاز خالفت عمر نیز بدان 

یه از تحریـم کننده مایۀ  ی معاو کـه عمـر از آن نهی نمود. پس پیـرو عمـل می شـده تـا هنگامـی 

356/10

)488(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 546

کـه بگوییم:  گاه بـوده و یـا در دیـن او؛ و بهتـر اسـت  کـه بـه سـّنت نـاآ عیـب اسـت، یـا در فقـه او 

کـی دینـش بـا او تناسـب بیش تـری دارد. در هـر دو؛ و البّتـه عیبنا

یـه نقـل شـده اسـت: »شـما نمـازی می خوانیـد  4. از طریـق حمـران، ایـن روایـت از معاو

کـه بخوانـد؛ بلکـه از آن _ یعنـی: دو رکعت پس  کـه مـا بـا رسـول خدا ؟ص؟ همـراه بودیـم و ندیـدم 

از نمـاز عصـر _ نهـی می نمـود.« )مسـند احمـد: 99/4 و 100 ]66/5 و 67[(

در  عصـر  نمـاز  از  پـس  نمـاز  کـه  دانسـتید   )186-183/6( کتـاب  همیـن  در  گویـد:  امینـی 

روزگار پیامبـر رایـج بـوده و خـود حضـرت؟ص؟ آن را ادا می کـرده و نـه آشـکار و نـه پنهـان، آن را 

ی نیز این  تـرک نمی گفتـه و تـا هنـگام دیـدار بـا خدای تعالـی نیز آن را ترک نگفت. اصحـاب و

ی دلیـل آوردنـد  کـه عمـر از آن نهـی نمـود و صحابـه در برابـر و نمـاز را ادا می کردنـد تـا هنگامـی 

گـوش  م و سـّنت خـدا را دگرگونـی نیسـت؛ اّمـا او بـه سـخن ایشـان 
ّ
کـه ایـن سـّنتی اسـت مسـل

یـه بـر نغمه هـای ایـن سـاز، نغمـه ای دیگر  فرانـداد و بدعـت خویـش را پـی گرفـت. سـپس معاو

کـه از ایـن نمـاز نهـی نمـوده اسـت. آیـا ایـن بـه اقتضـای  افـزود و بـه رسـول خـدا نسـبت داد 

گاهـی اش از سـّنت بـود یـا همیـن انـدازه از فقـه و دیـن بهـره داشـت؟ سـخن را بشـنوید و به  ناآ

یان! کنید، خواه به سودتان باشد و خواه ز حّق داوری 

»هـر  اسـت:  روایـت شـده  پیامبـر(  از   =( مرفـوع  نحـو  بـه  یـه،  از معاو از چنـد طریـق،   .5

گـر تکـرار  یانـه زنیـد؛ ا ی را تاز گـر دیگـر بـار نوشـید، بـاز و یانـه اش زنیـد؛ ا کـه شـراب نوشـد، تاز

ی را بُکشـید!« ایـن روایـت را احمـد در  گـر بـار چهـارم نوشـید، و یانـه اش بزنیـد؛ و ا نمـود، بـاز تاز

مسـندش )93/4 و 95 و 96 و 97 و 101 ]56/5 و 59 و 60 و 63 و 68[( آورده اسـت.

امینـی گویـد: ایـن جـا مـن بـه تحّیر ایسـتاده ام و نمی دانم کـه آیا خود معاویـه در هیچ یک 

از روزهـای خالفـت و امیـری و پیش تـر بـه مفـاد ایـن حدیـث عمـل نمـود یـا هماننـد بسـیاری از 

گر به این حکم قطعی تن داده بود، مشـک های شـراب بر پشـت  کرد! ا احکام، با آن مخالفت 

کـه ندیـم وی بـود، آن را برایـش  شـتران  قطـار شـده بـه سـویش حمـل نمی گشـت و باده فروشـش 
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خـودش  و  نمـی داد  قـرار  دکانـی  آن  فـروش  بـرای  و  نمی اندوخـت  بـاده  اتاقـش  در  و  نمـی آورد 

نمی نوشـید و در حـال مسـتی، فریادکشـان در بـاره اش شـعر نمی سـرود و آن را بـه میهمانانـش 

گـوش وی مسـتی می کـرد، جانشـین خـود  کـه پیـش چشـم و  پیش کـش نمی کـرد و تولـه اش را 

نمی سـاخت و حّد االهِی شـراب را از نوشـنده و مسـت شـونده ضایع و تباه نمی سـاخت! این 

کسـانی چـون احمـد و ِترِمـذی و ابـوداوود آن را  یـه بـا آن کـه سـندی نیکـو دارد و  حدیـث معاو

روایت نموده اند؛ هیچ یک از پیشوایان فقه به آن و مفادش حکم نکرده و از آن رویگردانده اند؛ 

یـه ایـن خبـر را روایـت کـرده و بـه حدیـث وی اعتمـاد نتـوان کـرد. این اسـت رفتار  زیـرا تنهـا معاو

وی بـا همـان انـدک سـّنتی که خودش از رسـول خدا؟ص؟ دریافت نمـوده؛ پس چه گمان دارید 

که به او نرسیده است؟ در بارۀ آن سّنت های فراوان 

کم روایت می نمود.  که از رسول خدا؟ص؟  ابو ادریس نقل شده است: »از معاویه  از   .6

گناهی را  که خداوند هر  که فرمود:“امید می رود  گفت: ›از رسول خدا؟ص؟ شنیدم  که  شنیدم 

بیامرزد، مگر این که کسی کافر بمیرد یا مؤمنی را به عمد بکشد.”‹« )مسند احمد: 99/4 ]66/5[(

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه علـی  نامـه ای  ی در  آمـد، و یازدهـم خواهـد  ـد 
ّ
کـه در مجل چنـان 

گـر مـردم صنعـا و عـدن بـر قتـل یکی از  کـه فرمـود: ›ا نوشـته اسـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

گردآیند، خداوند آنان را به رو بر بینی شان در آتش فرواندازد.‹« مردان مسلمان 

ی یا  یـه روایت نموده، حّجتی اسـت به سـود و کـه معاو امینـی گویـد: آیـا ایـن دو حدیـث 

کـه هیـچ پـرده ای آن را نمی پوشـاَند. شـما خـوب  یانـش؟ حقیقـت چنـدان روشـن اسـت  بـه ز

کـه پیـش و پـس از نبـرد صّفیـن گنـاه آن خونهـا را به عهـده گرفـت چه کسـی  می دانیـد آن کـس 

یـدن بـاد و زیـر هـر سـنگ  کـه هـرگاه بـه فرصتـی دسـت می یافـت، بـه همـراه وز  اسـت. همـو 

یخـت  ر را  خون هایـی  سـنگریزه ها،  و  شـن ها  شـمار  بـه  و  گردنـه  و  بلنـدی  هـر  بـر  و  کلـوخ   و 

گرفـت و بنـد اسـتخوان ها را از هـم جـدا سـاخت و حرمت هایـی را شکسـت.  و جان هایـی را 

آیـا هیـچ یـک از ایـن جنایت هـا بـا آیـه ای از قـرآن مبـاح شـمرده می شـود یـا بـا سـّنتی صحیـح 

)490(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 10( 548

کـه بـه یکـی  یـا اجمـاع مسـلمانان توجیـه و تحسـین می شـود؟ آیـا قیـاس و اسـتداللی هسـت 

نیـک  اجتهـادی  مبـادی  از  چیـزی  یـه  معاو اصـاًل  آیـا  بینجامـد؟  اجتهـادی  مبانـی  ایـن  از 

کجـا و چگونـه او می توانسـت رأی و اجتهـاد  یافتـه بـود؟ از  می دانسـت یـا آن را بـه درسـتی در

کـه او جنایتگـری نـادان و تجاوزگـری سـتمگر و دومیـن  داشـته باشـد؟ مگـر جـز ایـن اسـت 

کـه  او  بـا  پیامبـر،  روایـات  پایـۀ  بـر  پـس  بیعـت شـد؛  ی  بـا و زمـان  یـک  کـه در  بـود  خلیفـه ای 

کـه دومیـن خلیفـه بـود بـه قتلـش می رسـاندند  تجاوزگـر بـود می بایسـت می جنگیدنـد و او را 

کسـی  کـه خونـش هـدر بـود و  و هیـچ عهـد و پیمانـی را در بـارۀ او رعایـت نمی کردنـد؛ چـرا 

کار تـا  کشـتنش در شـریعت واجـب باشـد، خونـش احترامـی نـدارد. او را بـا خالفـت چـه  کـه 

ک را در راه شـهوت ها و آزمندی هـای خـود مبـاح بدانـد؟ آیـا می دانیـد  یختـن خون هـای پـا ر

یختـه و چه حرمت هایی را شکسـته اسـت؟ آری؛ دسـت بـه خون مهاجران   کـدام خون هـا را ر

یـان و صدهـا تن  و انصـار از صحابـۀ عـادل و تابعیـن ایشـان بـه نیکـی، آلـود و گنـاه کشـتن بدر

گـردن  دند _ را بـه  د اسـت و آنـان نیـز از خـدا خشـنو از صاحبـان بیعـت شـجره _ کـه خـدا از ایشـان خشـنو

گـروه سـرکش و تجاوز  کـه  کـه ایـن گونـه افـراد در میانشـان بودنـد: عّمـار  گرفـت؛ همـان کسـانی 

کشـتند؛ خزیمـة بـن ثابـت ذوالّشـهادتین؛ ثابـت بـن عبیـد  یـه، او را  گـروه معاو پیشـه، یعنـی 

ْنصـاری. همـۀ اینـان 
َ
ْنصـاری؛ ابوفضالـۀ أ

َ
ْنصـاری؛ ابوهیثـم مالـک بـن تّیهـان؛ ابوعمـره بشـر أ

َ
أ

کـه راهـب اصحـاب  یـان بودنـد. نیـز در میـان آن کشـتگان حجـر بـن عـدی قـرار داشـت  از بدر

محّمـد؟ص؟ بـود؛ و نیـز آن قهرمـان مجاهـد، مالـک بـن حـارث اشـتر نخعـی؛ و عابـد صالـح، 

محّمـد بـن ابی بکـر.

کـه  ک اسـت  پیـش از همـۀ این هـا، گنـاه او و سـرور و شـادمانی اش از شـهادت آن امـام پـا

یـد در بارۀ  خلیفـۀ بـر او و همـۀ امـت بـود و آن را از احسـان های خداونـد دانسـت! چـه گمـان دار

ک و سـبط پیامبر، ابومحّمد حسـن؟ع؟ با مسـموم سـاختن او بر گردنش   کسـی که خون امام پا

کـرد؟ بـر پایـۀ آن چـه  گناه آلـود و جنایتکارانـه اش رسـید، شـادمانی  می باشـد و چـون بـه هـدف 

کیفر خواهد شد. کارها  خود وی از رسول خدا؟ص؟ روایت نموده، برای همۀ این 
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یـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر  7. از طریـق ابوصالـح، از معاو

کـس بمیـرد و از راِه بیعـت پیـرو امامـی نباشـد، بـه مـرگ جاهلّیـت مـرده اسـت.« )مسـند احمـد: 

)]61/5[ 96/4

گونـۀ  کـدام  بـه  ی  کـه و و دوسـتارانش می پرسـیم  یـه  از معاو ایـن جـا  گویـد: در  امینـی 

گـردن داشـت و چـون مرگـش فـرا  کـدام امـام را بـر  کـه مـرد، بیعـت  مـرگ درگذشـت و هنگامـی 

گرفتـه بـود؟ آیـا بـر پایـۀ نـص و اجمـاع، کسـی جـز موالمـان  رسـید، والیـت چـه کسـی او را در بـر 

یه به نبرد و سـتیز با او  که معاو ی و بیعت بود، آن روز  امیرالمؤمنین؟ع؟ پیشـوای بایسـتۀ پیرو

ی به  ی، آن جنـگ سـخت را برافروخـت و در کار خالفـت بـا و برخاسـت و بـرای دشـمنی بـا و

که از قتل امام؟ع؟ شـادمانی  کرد؛ یا آن روز  گردن خود باز  سـتیز برخاسـت و رشـتۀ اسـالم را از 

کـه  کـه مصیبتـی بـزرگ بـود و خاتـم پیامبـران؟ص؟ از آن بـه عـزا نشسـت؛ یـا روزی  کـرد، قتلـی 

یـه  معاو کـه  مجتبـی،  امـام  پیامبـر،  سـبط  و  دلـش  پـارۀ  شـهادت  از  فاطمـه،  کبـرا،  صّدیقـۀ 

کـه امـام حسـن؟ع؟ بـه سـبب شایسـتگی  مخفیانـه مسـمومش نمـود، عـزادار شـد؟ آیـا آن روز 

خـود و نیـز بـه موجـب نـّص و اجمـاِع درخـور توّجـه بازمانـدگان اهـل حـّل و عقـد، خلیفـۀ زمان 

ی بیعـت نمـود یـا در امـر خالفـت بـا او بـه دشـمنی پرداخـت و بـه او خیانـت  یـه بـا و بـود، معاو

کـه سـپاهیانش سسـتی نشـان دادنـد و رابطه شـان بـا  گاه  کار بسـت، آن  یـد و نیرنـگ بـه  ورز

گرایش هـای باطـل، ایشـان را  گراییدنـد[ و  یایـی  ی بـه رو گشـت ]و از پیـرو امـام حـق وارونـه 

یـه تسـلیم نماینـد؛  بـر آن داشـت تـا آن حضـرت را در صـورت شـعله ور شـدن جنـگ، بـه معاو

پـس امـام ناچـار شـد بـرای حفـظ خـون شـیعیانش و زنـده نـگاه داشـتن خانـوادۀ خویـش، با او 

صلـح نمایـد؟

آیـا معاویـه در همـۀ آن مـّدت هرگـز ایـن روایـت خـود را در یـاد داشـت؟ و آیا می دانسـت که 

کـه مسـلمانی دو  گـردن نداشـته و این کـه جایـز نیسـت  در طـول ایـن زمـان بیعـت امامـی را در 

ـی تألیـف ابن حزم: 
ّ
شـب را بـه صبـح رسـاَند، حـال آن کـه بیعـت امامی بـر گردنش نباشـد؟ ]الُمحل
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گـر بمیـرد مرگـش در چنیـن حالتـی مـرگ جاهلـی اسـت یـا آن کـه بـر پایـۀ فقـه  359/9[. و این کـه ا

کسـی را از آن اسـتثناء ننمـود، اسـتثنا  کـه رسـول خـدا؟ص؟  ـی 
ّ
کل خویـش، خـود را از ایـن حکـم 

گاهـی اش از احـکام و حـال خویشـتن، او را بـه طمـع انداختـه بـود تا  می دانسـت؟ و یـا آن کـه ناآ

که مردم با او بیعت می کنند و به امر خدا و رسولش باید از وی فرمان  خودش خلیفه ای باشد 

کـه چنیـن باشـد! وی آزاد شـده فرزنـد آزاد شـده پـس از فتـح مکـه بـود و نـه بـا  ُبـرد؟ دور بـاد از او 

دانـش و نـه بـا آزمودگـی و نـه بـر پایـۀ نـص و اجمـاع، شایسـتۀ ایـن منصـب بـود؛ و تنهـا آزمنـدی و 

حرص پیشـگی و طمـع ورزی کـج روانـه و اندیشـه هایی سبکسـرانه در کار بـود، یـا این کـه آن مرد 

اعتنایی نداشت که به مرگ جاهلی و با والیت سواع و هبل بمیرد!

درخور توّجه

یـه را آورده و ابـو داوود َطیاِلسـی  حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 218/5( ایـن حدیـث معاو

کـه از  کـرده و افـزوده اسـت: »و هـر  )المسـند: ص259( از طریـق عبـداهلل بـن عمـر همـان را روایـت 

کـه حّجتـی نـدارد.« اطاعـت امامـی دسـت شـوید، روز قیامـت در حالـی خواهـد آمـد 

این حدیث با عبارت های دیگر از طریق های متفاوت پشتوانه یافته؛ از جمله:

گردنـش نباشـد، بـه مـرگ جاهلـی  کـه بمیـرد و بیعتـی در  سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

مـرده اسـت.« آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: مسـلم )الصحیـح: 22/6 ]126/4[(؛ 

الّزوائـد:  )مجمـع  َهیَثمـی  حافـظ  517/1(؛  )التفسـیر:  ابن َکثیـر  156/8(؛  الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی 

کـه  کنـد  218/5(. شـاه ولـّی اهلل )إزالـة الخفـاء: 3/1( بـه همیـن حدیـث اسـتناد نمـوده تـا اثبـات 

کفایـی اسـت. تعییـن خلیفـه بـرای مسـلمانان تـا روز قیامـت واجـب 

کـه بمیـرد و اطاعـت ]از امامـی[ بر گردنش نباشـد، به  و نیـز سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

کرده انـد: احمـد )المسـند:  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  مـرگ جاهلـی مـرده اسـت.« آن را ایـن 

446/3 ]476/4[(؛ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 223/5(�
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که بمیرد و امام زمان خود را نشـناخته باشـد، به مرگ  و نیز سـخن رسـول خدا؟ص؟ : »هر 

جاهلـی درگذشـته اسـت.« ایـن را تفتازانـی )شـرح المقاصـد: 275/2 ]239/5[( آورده و در مفـاد، 

هماننـد ایـن سـخن خـدای تعالـی شـمرده اسـت: »خـدای را فرمـان بریـد و پیامبـر و اولـو األمـر خـود 

ی آن را بـا همیـن عبـارت در شـرح کتـاب عقائـد تألیـف  خـود را ]نیـز[ فرمـان بریـد�« ]نسـاء/59[ نیـز و

گنجینه هـای دانـش و دیـن]![ بـه  نسـفی )چـاپ شـده بـه سـال 1302( آورده؛ اّمـا امانتـداراِن 

که همین حدیث در آن اسـت. شـیخ  کتاب را انداخته اند  سـال 1313 هفت صفحه از این 

کـرده و در  گـزارش  کتـاب الجواهـر المضیئـه )509/2( ایـن را  ـِف المرقـاة در پایـان 
ّ
علـی قـاری مؤل

همـان )ص457( گفتـه اسـت: »معنـای ایـن حدیـث پیامبر؟ص؟ که در صحیح مسـلم آمده، »من 

مـات و لـم یعـرف امـام زمانـه مـات میتـًة جاهلّیـه« این اسـت که هـر که نداند از چـه کس باید 

ی نماید و روزگار خویش از او هدایت جوید، به مرگ جاهلی درمی گذرد.« پیرو

که از اطاعت ]امام[ بیرون رود و از جمع مسلمانان  نیز این سخن رسول خدا؟ص؟ : »هر 

گـردد و بمیـرد، بـه مـرگ جاهلـی درگذشـته اسـت.« آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  جـدا 

کرده انـد: مسـلم )الصحیـح: 21/6 ]124/4[(؛ بیهقـی )الّسـنن: 156/8(. در تیسـیر الوصـول إلـی جامـع 

از طریـق  بـه نقـل از صحیـح مسـلم و صحیـح البخـاری،  صـول )39/3 ]47/2[( همیـن روایـت 
ُ
األ

ابوهریـره آمده اسـت.

کـه بـه انـدازۀ یـک وجـب از جمـع مسـلمانان جـدا  و نیـز سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

 )]125/4[  21/6 )الصحیـح:  مسـلم  را  آن  اسـت.«  درگذشـته  جاهلـی  مـرگ  بـه  بمیـرد،  و  گـردد 

اسـت. کـرده  روایـت 

کـه بمیـرد و امامـی نداشـته باشـد، بـه مـرگ جاهلـی  و نیـز سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

تألیـف  العثمانّیـه  کتـاب  نقـض  خالصـۀ  در  اسـکافی  ابوجعفـر  را  روایـت  ایـن  اسـت.«  درگذشـته 

جاحـظ )ص29( آورده و نیـز َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 224/5 و 225( آن را بـا ایـن دو عبـارت یـاد 

کـه بمیـرد و بـر سـرش امامـی نباشـد، مرگـش مرگ جاهلـی اسـت.« و نیز: »هر  کـرده اسـت: »هـر 

که بمیرد و بر سرش امامی نباشد، به مرگ جاهلی درگذشته است.«

360/10
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گردنـش  کـه بمیـرد و فرمانبـری امـام ]مسـلمین[ بـر  و نیـز سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

نباشـد، بـه مـرگ جاهلـی درگذشـته اسـت.« آن را حافـظ َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 219/5( با ذکر 

سـند آورده اسـت.

کـه او را ناخوشـایند اسـت بـه او  کـه از امیـرش چیـزی  و نیـز سـخن رسـول خـدا؟ص؟ : »هـر 

رسـد، بایـد بـر آن صبـوری کنـد؛ زیـرا هر کس به انـدازۀ یک وجب با مسـلمانان مخالفت ورزد 

و سـپس بمیرد، به مرگ دوران جاهلّیت درگذشـته اسـت.« )شـرح الّسـیر الکبیر: 113/1(

کـه کتاب هـای صحیح و مسـند آورده انـد و گریزی  ایـن حقیقتـی اسـت ثابـت و اسـتوار 

از تـن دادن بـه مفـاد ایـن روایـات نیسـت و اسـالم هیـچ کـس کامـل نمی گـردد، مگـر ایـن که به 

کـس در آن  یده انـد و بـه هیـچ  کنـد. هیـچ دو تنـی در ایـن حقیقـت اختـالف نورز آن هـا عمـل 

کـه بـدون امـام  کسـی دارد  تردیـدی دسـت نـداده اسـت. ایـن تعبیـر حکایـت از بدفرجامـی 

بمیـرد، و این کـه از هـر فیـروز و رسـتگاری دور اسـت؛ زیـرا مـرگ جاهلّیـت بدتریـن گونـۀ مرگ و 

کفر و الحاد است. درگذشتن با 

کـه  کـه بایـد آن را پژوهیـد؛ و آن ایـن اسـت  اّمـا در ایـن میـان نکتـه ای ظریـف می مانـد 

کـه  ک بـوده _ همـو  گنـاه و زشـتی پـا کریـم از  کـه بـه تعبیـر صریـح قـرآن  حضـرت صّدیقـۀ طاهـره 

خـدا و رسـولش بـا خشـم او بـه خشـم آینـد و بـا رضایتـش خشـنود گردنـد و هـر چـه او را بیـازارد، 

آن دو را نیـز آزرده سـازد _ در حالـی وفـات نمـود کـه بیعـت کسـی را کـه بـه اّدعـای اینـان خلیفـۀ 

که وی ]پس از وفات پدرش[ زنده بود، همسـرش  گردن نداشـت. در شـش ماهی  زمان بود، بر 

کـه در روزگار حیـات  نیـز در همیـن حـال بـه سـر ُبـرد. در صحیـح مسـلم و صحیـح البخـاری آمـده 

فاطمـه، علـی نـزد مـردم جایگاهـی داشـت و از آن پـس، علـی؟ع؟ چهـره و نگاههـای مـردم را 

کتـاب المغـازی: 197/6 ]1549/4[؛ صحیـح  نسـبت بـه خـود ناخـوش یافـت. )صحیـح البخـاری، 

مسـلم، کتـاب الجهـاد: 154/5 ]30/4[( ُقْرُطبـی )المفهـم( آورده اسـت: »در روزگار زندگانـی فاطمـه، 

مردم به احترام وی، علی را محترم می شـمردند؛ زیرا فاطمه پارۀ تن رسـول خدا و علی همسـر 

361/10
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و همـراه وی بـود. اّمـا چـون او درگذشـت و علـی هـم بـا ابوبکـر بیعـت نکـرده بـود، مـردم از آن 

کَنـد.« گرداندنـد تـا او نیـز بـه پذیرفتـۀ مـردم تـن دهـد و جماعتشـان را نپرا احتـرام روی 

کـه  پـس در ایـن جـا حقیقـت یکـی از ایـن چنـد حالـت اسـت: حالـت نخسـت ایـن 

حضـرت صدّیقـه _ سـام اهلل علیهـا _ مهم تریـن و بزرگ تریـن امـر ضـروری دیـن پـدرش را فرامـوش 

یـاد  بـه  را  آن  صحرانشـینان،  و  شهرنشـینان  از  اّمـت  همـۀ  کـه  می 
ّ
مسـل امـِر  همـان   _ نمـوده 

سـپرده اند _ و _ پناه بر خدا! _ بر سـّنتی جز سـّنت پدرش درگذشـته اسـت. حالت دوم آن اسـت 

کـه ایـن حدیـث جایگاهی از درسـتی نداشـته باشـد؛ در حالی که آن را حافظـان قابل اعتماد 

ی _ سـام  کـه و کـرده و همـۀ اّمـت پذیرفته انـد. حالـت سـوم ایـن  در هـر دو مذهـب، روایـت 

کـرده بـود، بـه رسـمیت نمی شـناخت و بـا او  کـه جامـۀ آن را بـر تـن  کسـی را  اهلل علیهـا _ خالفـت 

ی را شایسـتۀ خالفـت نمی دانسـت. همیـن احتمـاالت در بـارۀ  در اّدعایـش هـم رأی نبـود و و

موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز صـادق اسـت.

نیـز  و  پیامبـر  تـن  پـارۀ  بـرای  و  برگزینـد  را  آیـا هیـچ مسـلمانی می توانـد حالـت نخسـت 

کـه هـم  کنـد  گمـان  ی بـود، چیـزی را  کـه جـان پیامبـر امیـن و وصـّی مشـّخص و همسـرش 

عقـل و منطـق آن را نمی پذیـرد و هـم خـدا و رسـولش از آن بیزارنـد؟ نـه؛ هیـچ کـس را نرسـد که 

گویـد. چنیـن 

کـه همـۀ شـرط های درسـتی و پذیـرش در ایـن روایـت جمع  و اّمـا حالـت دوم؛ پـس از آن 

گـردن سـپرده و اّمت هـای  کالم، بـه مفـاد آن  گشـته و پیشـوایان حدیـث و چیره دسـتان علـِم 

اسـالمی بـه مفهـوم آن بـاور دارنـد، گمـان نـدارم که هیـچ نادانی در ایـن دّره جهالت فـرو افتد.

پـس جـز حالـت سـوم باقـی نمی ماَنـد؛ یعنـی صّدیقـۀ طاهـره آن خالفـت را نپذیرفتـه بـود 

ک بود و موالمـان امیرالمؤمنین  کـه بـر آن خالفت و صاحبش خشـمنا و در حالـی وفـات نمـود 

کـه از پذیـرش چنـان خالفتی، حّتی لحظه ای، تأخیر نماید؛ و نه همسـرش  جایـز می دانسـت 

که می دانست  کرد؛ حال آن  362/10را فرمان داد تا به بیعت با آن خلیفه بشتابد و نه خودش چنین 
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کـه امـام زمانـش را شـناخته و بـر گردنـش بیعتـی باشـد، به مـرگ جاهلی  کـه بمیـرد، بـی آن  هـر 

کـه از آن دوری شـود و از  کـه چنیـن جایگاهـی دارد، سـزاوار اسـت  درگذشـته اسـت. خالفتـی 

فرمانبری چنین خلیفه ای سر باززنند.

یه پس  8. از طریـق ابوامّیـه عمـرو بـن یحیـی بـن سـعید، از جّدش روایت گشـته کـه معاو

از ابوهریـره ظـرف آب را بـه دسـت می گرفـت و آن را ]بـرای وضـو[ بـه دنبـال رسـول خـدا؟ص؟ 

یـا دو  را وضـو مـی داد، یـک  کـه رسـول خـدا  _ پـس در حالـی  بـود  بیمـار  ابوهریـره  و   _ می بـرد 

کاری شـدی،  گـر عهـده دار  یـه! ا یـه بـاال نمـود و فرمـود: »ای معاو بـار سـرش را بـه سـوی معاو

گویـد: »بـه سـبب همیـن سـخن رسـول  یـه  کـن!« معاو از خداونـد؟زع؟ بپرهیـز و عدالـت پیشـه 

کـه بـه کاری گرفتار و آزموده خواهم شـد تـا آن که چنین  خـدا؟ص؟ همـواره در ایـن گمـان بـودم 

شـد.« )مسـند احمـد: 101/4 ]69/5[(

روزگار  در  هـم  را  پیامبـر  سـفارش  ایـن  یـه  معاو کـه  اسـت  تأّسـف  جـای  گویـد:  امینـی 

که بدان پادشـاهی سـتمگرانه رسـید. شـاید نیز آن را  اسـتانداری اش از یاد برد و هم هنگامی 

کنـار نهـاد و همـۀ  از یـاد نُبـرد، بلکـه بـدان اعتنـا نکـرد. پـس همـۀ نشـانه های عدالـت و تقـوا را 

دهای 
ّ
ی را در مجل که پاره ای از این رفتارهای و گناه و ستم را فراهم آورد. از آن جا  مایه های 

نیسـت  جنایت هـا  و  گناهـان  آن  بازگویـی  بـه  نیـازی  دیگـر  کرده ایـم،  تکـرار  کتـاب   همیـن 

گاهی یافتن از همۀ آن ها در محدودۀ توانایی پژوهشگران است. و آ

یـد  کنـدی وز کـه در یـاری عثمـان  کاش ایـن سـفارش جاودانـه را بـه یـاد داشـت، آن روز 

کـه آشـکارا بـه جنگ هـای ویرانگـر بـا امـام زمانـه اش  ی را بـه قتـل رسـاندند؛ و نیـز آن روز  تـا و

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پرداخـت و بـا همـۀ تـوان خویـش، بـه عنـاد و بدسـگالی بـا ولـّی بـزرگ خـدا 

یارو گشـت و با صحابۀ عادل، با کشـتن و راندن به دشـمنی برخاسـت و شایسـتگان اّمت   رو

کـه می توانسـت تحـت فشـار قـرار داد و آنان را به هراس افکنـد و به لرزه انداخت یا  را تـا آن جـا 

ک گرفتـار سـاخت و بـر پایـۀ گمـان و تهمـت کیفرشـان نمـود! آیـا هیـچ یک از  بـه قتـل وحشـتنا
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ایـن رفتارهـا از عدالـت و تقـوا بـود؟ آیـا خریـد و فـروش و نوشـیدن شـراب و رباخـواری و ملحق 

گماشـتن یزیـد بـه ولیعهـدی، از عدالـت و تقـوا بـود؟  یـاد بـه ابوسـفیان در نسـب و  سـاختن ز

یـه بهتـر از هـر  کـه خـود معاو کـه شـما بیـش از دیگـران بـه حـال یزیـد آشـنا باشـید؛ چنـان  بسـا 

کـس دیگـر، او را می شـناخت!

شـاید یکی از روشـن ترین مصداق های عدالت و تقوای او آن باشـد که شـیوۀ دشنام دهی 

ک و لعـن وی بـر فـراز منبرهـا و انجـام ایـن کار در قنوت نمازهایـش _ همان نمازهایی  بـه امـام پـا

کـه خـود وی را لعنـت  می کردنـد _ را در پیـش گرفت و در همۀ دوران زندگی اش مردم شـهرهای 

گر و همیشـگی در دوران خالفـت  کـه بدعتـی رسـوا کار واداشـت تـا آن جـا  اسـالمی را بـه ایـن 

امویـان گشـت، حّتـی پـس از آن کـه مـرگ او را درربود!

کاری مخالف  ی نبود، دیگر چه  گر سـفارش رسـول خدا؟ص؟ به و که ا کاش می دانسـتم 

از  کـه  آنچـه  بـه چیـزی مخالـف  را  او  پیامبـر  بـر خـدا! _  پنـاه   _ یـا  مـی داد  انجـام  تقـوا  و  بـا عـدل 

حضـرت شـنیده بـود، سـفارش می فرمـود! آیـا در آن صـورت، می توانسـت کارهایـی زشـت تر و 

بیشتر از آنچه انجام داد، انجام دهد؟

کـه فرمـود:  یـه نقـل شـده اسـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  9. از چنـد طریـق از معاو

در  می بخشـد.‹«  عمیـق  فهـم  دیـن  در  را  او  بخواهـد،  خیـر  بنـده ای  بـرای  خداونـد  ›هـرگاه 

عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »هـر کـه خـدا برایـش خیـر خواهد، در دیـن فهم عمیقـش دهد.« در 

یـه خطبـه بخوانـد، مگـر  کـم اتفـاق می افتـاد معاو کـه  پـاره ای از نقل هـای ایـن حدیـث آمـده 

این که این حدیث را یاد می کرد. ]مسند احمد: 65/5[

کـردن فـراوان آن _ تـا  یافـت ایـن حدیـث و روایـت  گویـد: اقتضـای شـنیدن و در امینـی 

یـه نیـز در هـر خطبـه از آن یـاد  کـه 16 بـار بـه صـورت مکـّرر در مسـند احمـد آمـده و معاو آن جـا 

کـرده  کـه از مفـادش اثـر پذیرفتـه و بـرای فقاهـت در دیـن تـالش فـراوان  می کـرده _ ایـن اسـت 

کـه از پیامبـر؟ص؟ شـنیده یـا بـه او خبـر رسـیده بـود،  و بـرای پاسـداری از مبانـی و اهـداف فقـه 
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گـرد  یـده باشـد. پـس چـه چیـز او را بـه عقـب برگردانـد تـا آن حکمت هـا و احـکام را  اصـرار ورز

کـه بیـش از همۀ  نیـاوَرد و او را از سرچشـمۀ سـّنت بـا ایـن فاصلـۀ بسـیار، دور سـاخت؛ چنـان 

کـه در عمل به مخالفت با  بنـدگان خـدا نسـبت بـه احـکام خدا نـادان بود، مگر چند حدیث 

یـان و حّجـت علیـه خـودش بـود و از نّیت هـا و کارهایش بسـیار فاصله  آن هـا برخاسـت و بـه ز

کـه داننـدۀ آن ها فقیـه در دین و بابصیـرت در کارهایش  داشـت؛ و نیـز جـز چنـد روایـت انـدک 

ی خیـر نخواسـته و در دیـن  کـه خداونـد بـرای و نمی گـردد؟ همـۀ این هـا حکایـت از آن دارد 

فقاهتـش نـداده؛ و ایـن از زادۀ هنـد دور نیسـت.

10. از طریـق محّمـد بـن جبیـر بـن مطعـم روایت شـده اسـت: »همـراه هیأتـی از قریش نزد 

کـه  گفتنـد: ›عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص ]از پیامبـر[ روایـت می کنـد  ی  کـه بـه و یـه بـودم  معاو

یه خشـمگین شـد و برخاسـت  در آینـده پادشـاهی از قبیلـۀ قحطـان بـر کار خواهد آمد.‹ معاو

مردانتـان  از  برخـی  کـه  بعـد؛ شـنیده ام  ›اّمـا  گفـت:  از ستایشـی درخـور خداونـد؟زع؟  پـس  و 

کـه نـه در کتـاب خـدا نشـانه ای دارد و نه از رسـول خدا؟ص؟ رسـیده  احادیثـی روایـت می کننـد 

که مایۀ گمراهی آرزومندان اسـت، دوری  اسـت. اینان نادان های شـما هسـتند. از آرزوهایی 

کنیـد؛ کـه همانـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمود:“ایـن حکومـت در میـان قریـش خواهد 

کـه  کـه ایشـان دیـن را بـه پـا دارنـد، هیـچ کـس بـا آنـان سـتیز ننمایـد، مگـر آن  بـود و تـا هنگامـی 

ی را بـه چهـره فروانـدازد.”‹« خداونـد و

یـه در فهـم آن دچـار اشـتباه  کـه ایـن روایـت درسـت باشـد، معاو گویـد: بـه فـرض  امینـی 

کسـی پادشـاه  کـه چنـان  کـرده، ایـن اسـت  شـده اسـت؛ زیـرا آن چـه عبـداهلل بـن عمـرو یـاد 

کـه پـس از رسـول خـدا؟ص؟  خواهـد بـود و نـه خلیفـه؛ و چـه بسـیار پادشـاهان از غیـر قریـش 

آمده اند. پس ممکن اسـت آن پادشـاه وعده داده شـده، یکی از پادشـاهان ستم پیشـه باشـد. 

کـه فرمانروایـان بایـد از قریـش باشـند، امامانـی  کـرد  یـه در رّد آن حدیـث روایـت  و آن چـه معاو

کـه دیـن را بـه پـا دارنـد؛ پـس  کـه در فرمانروایی شـان بـا آن هـا نبایـد سـتیز شـود، مـادام  هسـتند 

کـه برپـا دارنـدگان دیـن نبودند، بلکـه با آن به  ی کردنـد  کـه از الگـوی او پیـرو یـه و کسـانی  معاو
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یه  سـتیز و مخالفـت برخاسـتند، از مصـداق آن پیشـوایان بیروننـد. پس طمع ورزی هـای معاو

کـه خواسـته آن روایـت را بـر خـود و همانندانـش منطبـق  گمراه گـرش بـر بـاد مـی رود  و آرزوهـای 

سـازد، هـر چنـد قحطانـی نبودنـد ]و از قریـش بودنـد[. پـس او را سـزاوارتر بـود تـا به جـای در بیم 

ی همراه بـود، در بیم  کـه همواره بـا و بودنـش از نسـبت نداشـتن بـه قطحـان، از موانـع خالفـت 

می بـود! مگـر خالفـت از آِن آزاد شـدگان پـس از فتـح مّکـه نیـز می شـود؟ مگـر خالفـت بـه غیـر 

کـه خلیفـه دارای عدالـت و تقـوا  یـان نیـز می رسـیده اسـت؟ آیـا در خالفـت شـرط اسـت  بدر

نباشد؟ آیا هند جگرخوار و پرچِم ]روسپی گری[ اش را بهره ای از خالفت خدا است؟

ی عبـداهلل بـن عمـرو را از نادان هـا می شـمَرد؛ حـال  کـه و جـای شـگفتی بسـیار اسـت 

گفتـه  کـه عبـداهلل بیـش از همـگان از رسـول خـدا؟ص؟ حدیـث  کـه از ابوهریـره روایـت شـده  آن 

بـوده  بـر  از  از همـگان حدیـث  کـه بیـش  آمـده  ابوعمـر  و حدیـث را می نوشـته؛ و در عبـارت 

ی دارای فضـل و حافـظ روایـت و دانـا بـود. قـرآن را نیک خوانـد ]و در آن  اسـت. همـو گویـد: »و

گرفـت و پیامبـر نیـز ایـن را بـه او  چیره دسـت شـد[ و از پیامبـر؟ص؟ اجـازۀ نوشـتن حدیثـش را 

ی را بـه فراوانـی دانـش و سخت کوشـی در عبـادت  کـه ابن َحَجـر و اجـازه فرمـود.« همـو اسـت 

سـتوده اسـت.

352/2؛  اإلصابـه:  ]349/3[؛   233/3 الغابـه:  ْسـد 
ُ
أ سـوم/957[؛  ]قسـمت   307/1 )اإلسـتیعاب: 

)]294/5[  337/5 الّتهذیـب:  تهذیـب 

ی بدگویـی می کنـد، گویـا خـودش سرشـار از دانـش بـوده و برگه ها  یـه در بـارۀ و آری؛ معاو

کنـده نمـوده؛ غافـل از آن که گروه کاوشـگران، سـخن ُعبادة بن  و سـطرها را از فقـه و حدیـث آ

یخ مدینة  ی را بـه یـاد سـپرده اند: »همانـا مادرت هنـد از تو داناتر بـود.« )تار صامـت خطـاب بـه و

دمشق: 210/7 ]195/26[(

یه و اندازۀ دانش او به سّنت! این است معاو

اجماع

کـه  کـه یکـی از مأخذهـا و منابـع اجتهـاد در احـکام شـرعی، اجمـاع اسـت  دانسـتید 
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کـه آمـدی )اإلحـکام فـی أصـول األحـکام: 280/1 ]254/1[(  شـاید بهتریـن تعریفـش همـان باشـد 

آورده اسـت: »اجمـاع یعنـی هم عقیـده بـودن گروهـی از اهـل حـّل و عقـد در یـک زمانـه در بارۀ 

یدادهـا.« حکـم یکـی از رو

یـه و سـخنان و دروغ زنی هـا و کارهـا و جنایـات و فقـه و اجتهـاد  کنـون بیاییـد تـا بـه معاو ا

کـه آیـا هیـچ یـک از آن هـا مـورد اجمـاع بوده اسـت! کجاینـد آن فقیهان  ی بنگریـم تـا ببینیـم  و

یـه هم داسـتان  کارهـای بـی ارزش معاو کـه بـر بدعت هـا و  و اهـل حـّل و عقـد در فقـه و دیـن 

یـه را  کـدام یـک از ایشـان خطاهـای ]از شـریعت[ دور افتـادۀ معاو شـده باشـند؟ در آن روزگار، 

کـرده و پوشـانده اسـت؟ آیـا فقیهـان آن زمـان از صحابـۀ نخسـتین و تابعیـن  بـا اجمـاع رنـگ 

کنده  کـه از مدینه بـدان جاها پرا ایشـان بـه نیکـی در جایـی جـز مدینـۀ منّوره یا سـرزمین هایی 

شـده بودنـد، سـکونت داشـتند؟ مگـر همـۀ آنـان از زادۀ هنـد و آرائـش دور نبودنـد و او نیـز در 

آنـان بدگویـی نمی کـرد؟ آری؛ تنهـا  از  و  نبـود  بـه سـتیزه و اختـالف  ایشـان  بـا  گفتـار و رفتـار 

کـه  یـه بـا او هم داسـتان بودنـد؛ همانـان  مشـتی از فرومایـگان شـام در زشـت کاری های معاو

کنند و طمع و شـهوت به ُترکتازی شـان درآورد. پس  که چنین  حرص و آز ایشـان را واداشـت 

که این یکی از خاستگاه هایش باشد، چه بهایی دارد؟ اجتهادی 

قیاس

که مناط احکام  آن چه از قیاس نزد پیشـوایان سـّنت و جماعت اعتبار دارد، آن اسـت 

گیرد یا با پژوهش و اسـتنباط، خواه به  گشـته، مورد قیاس قرار  کتاب و سـّنت تصریح  که در 

یه  گـردد.1 در گزینش هـای معاو صـورت نوعـی و خـواه شـخصی، از کتاب و سـّنت اسـتخراج 

کـه در قـرآن و سـّنت  هیـچ یـک از آن مناط هـا را در آن چـه بـر آن قیـاس می شـود نمی یابیـم 

ی قیاس هـای دوران  آمـده یـا از آن دو اسـتنباط گشـته و قیـاس و اّتـکا بـه آن روا باشـد. آری؛ و

جاهلّیـت را در پیـش می گرفـت و می خواسـت احـکام اسـالم را بـا آن تطبیـق نمایـد.

د آوردیم، بنگرید.
ّ
1. به آن چه با عنوان »اجتهاد چیست؟« در همین مجل
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این چه اجتهادی است؟

چـه بسـا تـا ایـن جـا معنـای اجتهـاِد صحیـح و حقیقـت و مبانـی آن را نـزد پیشـوایان 

یه از چنین اجتهادی فاصلۀ  که معاو یافته و به خوبی دیده باشـید  فقهی و اصولی اسـالم در

کارنامـۀ ایـن  کنـون بـا مـن بیاییـد تـا صفحاتـی تکـراری از  مشـرق تـا مغـرب را داشـته اسـت. ا

کـه کرده هـا و نکرده هایش به موجب اجتهاد چیسـت  مجتهـد طغیانگـر را بخوانیـم و بنگریـم 

آن درخـور  بـه سـبب  را  ی  و همانندانشـان و ابن َحَجـر  و  ابن َکثیـر  و  ابن تیمّیـه  و  ابن حـزم  کـه 

کـه در اجتهادش  کـه چـون مجتهـدی اسـت  سـرزنش و بازخواسـت نمی داننـد، بلکـه بـر آننـد 

کـرده، ]بـه واسـطۀ آن اجتهـاد[ دارای پـاداش اسـت! خطـا 

ی، خشـنود  کـدام اجتهـاد بـرای ایـن مجتهـد و هـر مسـلمان زیـر فرمان و آیـا نمی پرسـید: 

کـه کسـی همچـون موالمـان امیرالمؤمنیـن علـی _ صلـوات  یـا ناخشـنود، جایـز  یـا واجـب شـمْرد 

اهلل علیـه _ را دشـنام دهـد و در قنـوت نمـاز لعنـش نمایـد و او و دو امـام سـبط پیامبـر )همیـن 

ی در  کنـد؟ آیـا و ی را نفریـن  کتـاب: 101/2 و 102 و 132 و 133( و نیـز شایسـتگان نیکـوکار همـراه و

ایـن بدعـت بـر پایـۀ آیـۀ تطهیر و مباهله و صدها آیۀ نازل شـده در شـأن علی؟ع؟ اجتهاد نمود 

یـا بـر اسـاس هـزاران حدیث گرامِی رسـیده از رسـول خـدا؟ص؟ در بارۀ فضیلت هـا و افتخارات 

گـر از  ی و پذیرفتنـش بـه عنـوان خلیفـۀ بایسـتۀ اطاعـت؟ حّتـی ا او و یـا اجمـاع بـر بیعـت بـا و

ی مسـلمان نیسـت و از  حـّق خالفـت او فروآییـم، آیـا در آن میانـه اجماعـی وجود داشـت که و

صحابـۀ عـادل برجسـته بـه شـمار نمـی رود تـا ایـن مجتهـد شـیر خـورده از پسـتان هنـد و سـایه 

گیرد؟ گوید و به ناسزایش  که از او بد  گرفته زیر پرچم او، روا شمَرد 

کـش از منابـع سـه گانۀ اجتهـاد بیـرون آمـده  کـه مال آیـا در آن میـان قیاسـی وجـود داشـت 

گشـت و اّمـت بـا دالوری علـی بـدان  کـه بـا شمشـیر علـی؟ع؟ اسـتوار  باشـد _ همـان منابعـی 

گاهی یافت _ تا آن چه معاویه خود را در آن ورطه انداخت، برای  گردن نهاد و با بیان او از آن آ

وی روا شـمَرد؟ آری؛ خون خواهی هـا و کینه هایـی میـان آن دو قبیلـه، فرزندان هاشـم و امّیه، از 
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همـان روزگار جاهلّیـت وجـود داشـت و عـادت جـاری آن روزگار چنیـن بـود کـه هـر یـک از ایـن 

دو گـروه سـتیزه گر هرگونـه کـه پیـش آیـد و هرجـا دسـت دهـد، بـه دیگـری آسـیب رسـاَند یـا از هر 

کـرده باشـد  گناهـی درخـور دادجویـی   فرصـت بـرای انتقـام سـود جویـد، خـواه آن آسـیب دیده 

و خواه نه. پس کسـی که قاتل نبود، کشـته می شـد؛ آن که جرم و جنایتی نکرده بود، شـکنجه 

از  گشـته، حّتـی پـس  بـر آن اسـتوار  کـه جاهـالن  بـود  ایـن عادتـی جاهلـی  و  کیفـر می شـد؛  و 

گرویـدن بـه اسـالم نیـز همان شـیوه را سـخت ادامـه دادند. معاویـۀ مجتهد، در کارهـا و اجتهاد 

خویش بر پایۀ چنین قیاسی رفتار می نمود!

کـه جان هـا فدایـش بـاد را بـر فراز  ی روا مـی دارد عادتـش بـر لعـن اماِمـی  کـدام اجتهـاد بـر و

کـه سـّنت خـدا را دگرگـون سـاخت و خطبـۀ نمـاز دو عیـد  منبرهـا و از پـی نمازهـا، تـا آن جـا 

کـه از  کسـانی را  گـوش مـردم برسـاَند؛ و  را بـر آن مقـّدم سـاخت تـا دشـنام دهی بـه علـی را بـه 

دشـنام علـی لـب فرومی بسـتند، بـا دهـان ُپـر و بـه صراحـت سـرزنش و بازخواسـت می نمـود؟ 

بـر چنـان  گناهـکار  ایـن مجتهـد  یـا قیـاس،  و  یـا اجمـاع  یـا سـّنت  آیـه  کـدام  از  بـا اسـتنباط 

یـد؟ می ورز اصـرار  گری  رسـوا بدعت هـای 

ی بایسـته می کنـد که همۀ دوسـتاران علی امیرالمؤمنین را در شـهرها  کـدام اجتهـاد بـر و

گونـه  و روسـتاها و سـرزمین ها ردیابـی نمایـد و بُکشـد و براَنـد و در بنـد سـازد و بـه سـخت ترین 

کنـد و هیـچ امـان و پیمـان ]محتـرم در[ اسـالم و حرمـت و حریـم صحابـی بـودن را  شـکنجه 

گرامـی یـا سـّنت شـریف یـا اجمـاع  در بـارۀ ایشـان مراعـات ننمایـد؟ آیـا هیـچ یـک از آیه هـای 

کـه همگـی بـا  کجاینـد آن دینـداران؛ حـال ایـن  کارهـا یـاری می کنـد؟  دینـداران، او را در ایـن 

کش از  کـه مال یدنـد و از آرائـش جـدا بودنـد؟ آیـا قیاسـی وجود داشـت  یـه دشـمنی می ورز معاو

آن حّجت هـای سـه گانه درآمـده باشـد؟

کـــه علـــی؟ع؟ را مّتهـــم بـــه روی گردانـــی از حـــّق   کـــدام اجتهـــاد بـــرای وی روا مـــی دارد 

گمراهـــی و تجـــاوز و پلیـــدی و حســـدورزی و دیگـــر زشـــتی ها  و بیراهـــه روی و ســـتمگری و 
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ــّنت  ــا سـ ــم یـ کریـ ــرآن  ــه الی قـ ــا در البـ ــی از این هـ ــر یکـ ــی بـ ــه حّجتـ کـ ــد  یـ ــان دار گمـ ــا  ــد؟ آیـ نمایـ

کـــه هیـــچ یـــک از ایـــن افتراهـــا   پیامبـــر یـــا اجمـــاع اّمـــت بیابیـــد؟ یکایـــک اّمـــت می داننـــد 

ک نگشـــته، مگـــر بـــا ســـخن و قلـــم و شمشـــیر و  و نســـبت های دروغ از دامـــن خودشـــان پـــا

ـــز  ـــس ج ک ـــردد، آن  گ ـــم  ـــی مجّس کس ـــورت  ـــن در ص ـــه دی ک ـــد  ـــرار باش ـــر ق گ ـــی؛ و ا ـــن عل ـــان همی  زب

علی؟ع؟ نیست.

کـش حسـن، دو  کـه بـه قتـل امیرالمؤمنیـن و فرزنـد پا کـدام اجتهـاد بـرای او نیکـو می شـمرد 

امـام هدایـت _ صلـوات اهلل علیهمـا _  سـرور و فـرح یابـد و بـر ایـن مصیبـت سـنگین در دیـن، آشـکارا 

خوشـحالی و شـادمانی کنـد؟ کـدام اجتهـاد اسـت کـه قتـل علـی؟ع؟ را در نظـر مجتهـد، لطف 

خدا و احسان نیکویش جلوه گر می نماید و قاتل او، شقی ترین فرد قبیلۀ مراد، را از بندگان خدا 

کـه  کریـم از چنیـن شـقاوتی دور اسـت؛ همـان سـان  کـه فقـه قـرآن  می شـمَرد؟ نیـک می دانیـد 

سـّنت گرامی از این سـان سـنگدلی برکنار اسـت. دیگر از موارد اجماع اّمت سـخن نگویید که 

گشـتۀ  یـا اسـتنباط  ک هـای تصریـح شـده  از ایـن قسـاوت و درشـت خویی بیـزار اسـت و مال

کار هماهنـگ   شـریعت بـا ایـن خودبزرگ بینـی ناسـازگار اسـت. آری؛ قیـاس جاهلّیـت بـا ایـن 

و هم نوا است!

کـه حرمـت مّکـه و مدینـه شکسـته شـود و بـر مردمـش تنها  کـدام اجتهـاد اجـازه می دهـد 

کـه بـرای کشـتن زنان  بـه دلیـل دوسـتی بـا علـی؟ع؟ از هـر سـو هجـوم برنـد؛ و مشـروع می شـمرد 

کـه مردانشـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دوسـت دارنـد و هـوادار  ربیعـه نـذر شـود، بـه ایـن جهـت 

کـه زیـر پرچـم علـی؟ع؟ در نبـرد صّفیـن  کسـانی را  کـردن  کـدام اجتهـاد قطعـه قطعـه  ینـد؟  او

کـه نبـرد بـا ایـن گروه سـرکش تجاوزپیشـه با سـفارش  کشـته شـدند، حـالل می سـازد؛ حـال آن 

گفتیـم؟ ـد سـوم بـه تفصیـل 
ّ
کـه در مجل و فرمـان رسـول خـدا بـود، چنـان 

تـن از مسـلمانان را از آب مبـاح منـع می نمایـد   کـدام اجتهـاد پیشـوای حـق و هـزاران 

گام پیـروزی اسـت.  کـه بگویـد: »بـه خـدا سـوگند! ایـن نخسـتین  یـه اجـازه می دهـد  و بـه معاو
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کـه  گاه  گـر اینـان از ایـن آب بنوشـند تـا آن  خداونـد هرگـز مـرا و ابوسـفیان را سـیراب نسـازد، ا

کشـته شـوند.«؟ همگـی در راه دسـت یابی بـه آن 

)کتاب صّفین: ص182 ]ص163[؛ شرح نهج البالغه: 328/1 ]320/3[(

کدام اجتهاد است که مردم را برمی انگیزد تا به آنان که در آخرت بی نصیب هستند، تنها 

ک و کین ورزی با ایشان و بدگویی از آن ها و شیعیانشان،  به سبب دشمنی با اهل بیت پیامبر پا

که از  که با آن، خون هر  حکومت و امارت و خروارها مال و منال بخشند؟ کدام اجتهاد است 

گر از بزرگان صحابه و صالحان  لعن علی لب فروبندد و از او بیزاری نجوید، ریخته شود، حّتی ا

اّمت محّمد، همچون حجر بن عدی و یارانش و عمرو بن حمق باشد؟

م گرامـی می انجامد و آن چـه را از 
ّ
کـه بـه چیـزی خـالف سـّنت مسـل کـدام اجتهـاد اسـت 

و نمـاز و زکات کـه در اذان   سـّنت نیسـت، در آن درون می نمایـد، همچـون بدعت هایـی 

کـدام اجتهـاد  گذشـت؟  ـد 
ّ
کـه در همیـن مجل و ازدواج و حـج و دیـه راه یافـت، بـه تفصیلـی 

کـه دیـن خـدا و سـّنتش را تنهـا بـرای مخالفـت بـا علـی؟ع؟ دگرگـون می سـازد، آن گونـه  اسـت 

د )ص205( آمد؟
ّ
که در همین مجل

کسـی  دل  تـا  می شـود  نقـض  آن  بـا  خداونـد  حـدود  از  یکـی  کـه  اسـت  اجتهـاد  کـدام 

یـاِد زادۀ مـادرش بـه دسـت آیـد و بـا الحاقـش بـه ابوسـفیان، خشـنودی اش فراهـم  همچـون ز

کار را جز سـنگ نیسـت؟  کـه ]بـه فرمـودۀ پیامبـر[ فرزند از آِن ازدواج اسـت و زنا گـردد؛ حـال آن 

کـه خالفـت خدایـی را بـه یزیـِد دائـم الخمـِر پـرده در عطـا می نمایـد و بـا  کـدام اجتهـاد اسـت 

کـه از ایـن بیعـت ظالمانـه سـرپیچد، حـالل می گـردد؟ آن، خـون هـر 

که بیزاری جسـتن از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را در بیعت با آزاد شـدۀ  کدام اجتهاد اسـت 

پـس از فتـح مّکه فرزند آزاد شـده شـرط می کند؟ 

گواهی هـای سـاختگی و دروغ و افتـرا و سـخن ناراسـت و  کـه بـا آن،  کـدام اجتهـاد اسـت 

سـخن باطـل و نسـبت های سـاختگی و نیرنـگ و فریـب بـرای رسـیدن بـه آرزوهـای بدفرجـام 

گر، مشـروعّیت و پشـتوانه می یابـد؟ رسـوا
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کــه آزار دادن رســول خــدا؟ص؟ بــا آزردن اهــل بیــت و عترتــش و نیــز  کــدام اجتهــاد اســت 

اولیــای خــدا و بنــدگان شایســته اش از میــان صحابــۀ نخســت و تابعیــن ایشــان بــه نیکــی، و 

کــه خــدای تعالــی در قــرآن حکیــم فرمایــد:  پیشــاپیش آنــان سرورشــان را روا می ســازد؛ حــال آن 

کــه  ک�« ]توبــه/61[ و نیــز: »و آنــان  کــه پیامبــر خــدای را بیازارنــد ایشــان را عذابــی اســت دردنــا کســانی  »و 

گناهــی آشــکار  کــرده باشــند می آزارنــد هــر آینــه بــار بهتــان و  گناهــی  مــردان و زنــان مؤمــن را بی آن کــه بــدی و 

کــه مســلمانی  کشــیده اند�« ]احــزاب/58[ و از آورنــدۀ بزرگــوار دیــن رســیده اســت: »هــر  را بــر دوش 

ی  آزار داده اســت.« )الحــاو را  کــه مــرا آزرده ســازد، خداونــد؟زع؟  بیــازارد، مــرا آزرده؛ و هــر  را 

ــی نقــل فرمــوده اســت:  ی: 47/2 ]201/2[( و نیــز آن حضــرت از جبرئیــل، از خــدای تعال للفتــاو

کــه بــا دوســت مــن  کــه دوســت مــرا خــوار شــمرد، آشــکارا بــه جنــگ مــن آمــده؛ و هــر  »هــر 

کــه دوســت مــرا بیــازارد،  کنــد، بــا او اعــالن نبــرد نمایــم.«؟ و نیــز فرمــوده اســت: »هــر  دشــمنی 

ــا مــرا روا  کنــد، جنگیــدن ب کــه دوســت مــرا تحقیــر  ــا مــرا روا داشــته اســت.« و نیــز: »هــر  نبــرد ب

کــرده اســت.«  کنــد، آشــکارا بــا مــن دشــمنی  کــه دوســت مــرا خــوار  دانســته اســت.« و نیــز: »هــر 

ی  ــا مــن بــه نبــرد برخاســته اســت.«؟ )الحــاو ــا دوســت مــن دشــمنی نمایــد، ب کــه ب و نیــز: »هــر 

ی: 364-361/1 ]92/2- 95[( للفتاو

کـه بـرای صاحـب خویـش پیمان شـکنی و وفـا نکـردن بـه عهـد را  کـدام اجتهـاد اسـت 

ی  یـارو کـه بـا آن، رو کـدام اجتهـاد اسـت  در همـۀ مـوارد و جای هـا روا و آسـان جلـوه می دهـد؟ 

بـا اسـتهزا و تحقیـر و بـاد دردادن برخـورد می شـود؟  سـّنت و روایـات رسـیده از رسـول خـدا 

گذشـت. ـد )ص283-281( 
ّ
کـه بـه تفصیـل در همیـن مجل چنـان 

گمراهـی می کشـاَند و بـا  کـه سـرزمین ها را بـه فسـاد و بنـدگان را بـه  کـدام اجتهـاد اسـت 

گسسـتن رشـتۀ مسـلمانی بـا سـرپیچیدن از بیعـت حـق   دور شـدن و جدایـی از جماعـت و 

ی،  و سـتیز بـا امـام زمانـه پـس از اجمـاع اهـل حـّل و عقـد از مهاجـران و انصـار برای بیعـت با و

وحدت مسلمانان را از میان می َبرد؟
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از  جایگاهـی  هیـچ  بـی ارزش،  سسـِت  رأی هـای  و  باطـل  اجتهاد هـای  دیگـر  و  این هـا 

درسـتی ندارنـد و در بـازار دیـن دارای اعتبـاری نیسـتند تـا صاحبشـان عـذری داشـته باشـد. 

بـا اجمـاع صحیـِح  و  م و درسـت در تضـاد 
ّ
بـا سـّنت مسـل و  تبایـن  قـرآن در  بـا  همـۀ این هـا 

کتـاب و سـّنت یـا اسـتنباط  ک حکـم در  پذیرفتـۀ همـگان و قیـاس برآمـده از تصریـح بـه مـال

گمانه زنـی، در تناقـض اسـت. شـده از اجتهـاد و 

ت هــای آن هــا بــه اجتهــادی 
ّ
کاوش هــای خویــش در بــارۀ احــکام و عل آیــا پژوهنــدگان در 

کــه بدیــن انــدازه انــدک، از حق جویــی بهــره داشــته باشــد؟ این هــا چیــزی نیســت  برخورده انــد 

کــه صاحــب  گرایش هــای باطــل و هواپرســتی ها و هوس هــا و طمع هــا و شــهوت هایی  جــز 

خویــش را بــه ســوی پرتــگاه نیســتی می راَنــد. آیــا این هــا هیــچ شــباهتی بــه اجتهــاد مجتهــدان 

دارد؟

وانگهـی پـاره ای از ایـن مـوارد اصـواًل جـای اجتهاد ندارد و رأی و اسـتنباط را در آن راهی 

کـه  ّیـات دیـن پیوسـته و جـای اختـالف در آن نیسـت. هـر  نیسـت؛ زیـرا حکمـش بـه ضرور

بخواهـد بـه چنیـن اجتهـادی دسـت زنـد، بـه مقابلـه بـا ضـروری دیـن پرداختـه و چیـزی را کـه 

کـه بـا اجتهـاد خود،  بـه یقیـن در شـریعت حـرام اسـت، حـالل شـمرده اسـت؛ همچـون کسـی 

کـه َزهـره  کاری حـرام از شـریعت را حـالل می انـگارد  کشـتن پیامبـر؟ص؟ را مبـاح می شـمَرد یـا 

گـوارا شـمردن جرعه هـای مـرگ، از آن آسـان تر اسـت. یـدن و  در

این مجتهد کیست؟

اسـت   _ سـازد!  سـرنگون  را  وی  وسـپی گری[  ]ر پرچـِم  خداونـد   _ جگرخـوار  هنـد  زادۀ  همـان  او  آیـا 

کـرد و بـه جـرم و جنایـت دسـت  ی تجـاوز  کـه حرمت هـای االهـی را شکسـت و از حـدود و

یـد؟ ابن حـزم و ابن تیمّیـه و ابن َکثیـر و پیروانشـان او را مجتهـد و دارای پـاداش می شـمرند و  یاز

ی خلیفـۀ بـر حـق و امـام راسـتین اسـت.«! ابن َحَجـر می گویـد: »و

اینـان چنیـن می گوینـد و مـا چـون اجتهاد اینـان نظر نمی دهیم؛ بلکه همـان را می گوییم 
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گوید: که مقبلی1 )العلم الّشـامخ فی ایثار الحق علی اآلباء المشـایخ: ص365( 

گرفتار  دش گرداَنـد! _ کسـی نبود جز پیشـوای هدایـت؛ اّما  د بـاد و خشـنو »علـی _ خـدا از او خشـنو

بـال گشـت و دیگـران نیـز بـه وسـیلۀ او دچـار ابتـال و آزمایـش شـدند. همو اسـت که با سـتودگی 

در  برخـی  افتادنـد.  ک  هـال بـه  او  در بـارۀ  خویـش  عقیـدۀ  سـبب  بـه  گروهـی  و  رفـت  دنیـا  از 

یدنـد یـا بـا غـرض ورزی در اّدعای دوسـتی اش مبالغه کردنـد. گمراه تریِن  دوسـتی اش غلـّو ورز

کـه علـی را از پیامبـران واالتـر شـمرده و حّتـی از ایـن هـم برتـر دانسـته؛ و  کسـی اسـت  اینـان 

می پسـندد،  خویـش  بـرای  را  چـه  آن  او  بـرای  کـه  اسـت  کسـی  گمراهـی  در  کمترینشـان 

ی مقّدم شـمرده؛  نپسـندیده؛ یعنی برادران و دوسـتان خویش را برای امیری ]بر مؤمنان[، بر و

خداوند از همۀ آنان خشنود باد!

کـه او را بـر  گمراه ترینشـان خـوارج هسـتند  کـه  گـروه دیگـر از قـدر واالی او فروکاسـته اند 

منبرهـا لعـن می نماینـد و از کار ابن ملجـم، تیره بخِت این اّمت، خشـنود شـدند؛ و نیز مروانّیه 

که  کسـانی هسـتند  گمراهی،  کمترینشـان در  یشـۀ آنان را برکنده اسـت. و  که البّته خداوند ر

کـه خـدای سـبحان فرمایـد:  ی را در نبـرد بـا پیمان شـکنان، در اشـتباه دانسـته اند؛ حـال آن  و

گر این  کـه سـتم و تجـاوز می کنـد بجنگیـد تـا بـه فرمان خـدای بازگـردد�‹ ]حجرات/9[ پـس ا گـروه  ›بـا آن 

کسی صادق خواهد بود؟ آیه در حّق امیرالمؤمنین صدق نکند، در بارۀ چه 

وانگهـی آنـان پـس از اسـتوار شـدن خالفـت بـرای علـی، مرتکب سـتم و تجـاوزی قطعی 

کـه عـذری یـا شـبهه ای جـز خون خواهـی عثمـان داشـته باشـند. علـی؟ضر؟ به  گشـتند، بـی آن 

کـه شـریعت می دهـد: ›وارثـان عثمـان بیاینـد و هـر چـه خواهنـد،  آنـان همـان پاسـخی را داد 

اّدعـا کننـد. سـپس مـن بـر پایـۀ کتـاب خـدای تعالـی و سـّنت رسـولش؟ص؟ میـان ایشـان حکـم 

یخی صحیح باشـد،  گزارش تار گر این  گفته باشـد. ا نمایم.‹ و شـاید نیز عبارتی همانند این 

ی، و بلکه از حـال دیگر پیروان  ]درسـتی موضـع علـی؟ع؟ روشـن اسـت؛[ وگرنه از حـال خود و

که به سال 1108 درگذشت. 1. وی شیخ صالح بن مهدی است 
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گروهـی  کـه علـی  یافـت. و اّمـا ایـن  کـه فروتریـن مـردم باشـند، می تـوان همیـن را در شـریعت 

گـرد آمدنـد و تعدادشـان  بـر قتـل عثمـان  کـه  کسـانی   – از مسـلمانان فرومایـه را جـدا سـازد 

گونـه  گفتـه شـده اسـت بـه حـدود 10000 نفـر می رسـیدند، همـان  500 نفـر یـا بیشـتر بـود؛ بلکـه 

کـرده اسـت – و همـۀ آنـان را از دم ُبکشـد،  کـه ابـن حجـر )الصواعـق المحرقـه ]216[( حکایـت 

کـه آن را نیـز همـو )همـان  گفتـۀ برخـی  کـه قاتـالن عثمـان یـک، چهـار یـا ده تـن و بـه  در حالـی 

کـه عاقلـی بـه وسـیلۀ آن، عـذر مـی آوَرد؛  ]118[( آورده، تنهـا دو تـن بودنـد؛ ایـن چیـزی اسـت 

کـه فراخـوان بـه شـورش و نیـز بهانـۀ آن ]یعنـی خـون خواهـی عثمـان[، هـر دو باطـل  حـال آن 

کـرد[ آن اسـت که طلحه  کـه در ایـن میـان هسـت ]و می تـوان آن را توجیـه  بودنـد. تنهـا چیـزی 

کـه بـه ایشـان ملحـق می شـوند و در آن درجـه ای هسـتند  و زبیـر و عایشـه و کسـانی از صحابـه 

کـه در شـبهه  افتادنـد و در آن بـه خطـا  کـه منزلتشـان بـه حسـاب می آیـد، عاقلـی شـّک نـدارد 

یم که[  رفتنـد؛ هـر چنـد ایـن باور، با تأویل سـخنان و رفتارشـان به دسـت آید، چون ]یقیـن دار

قصـد و نّیتشـان درسـت و سـالم بـود. 

گـر علـی بـا آنـان نمی جنگیـد، پـس بـا  یـه و خـوارج؛ اهدافشـان روشـن اسـت. ا و اّمـا معاو

گمراهـی آن هـا تردیـد نـدارد، مگـر آن  کـس در  کـس بایـد می جنگیـد؟ اّمـا خـوارج؛ هیـچ  چـه 

یـه؛ در پـی پادشـاهی بـود و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف،  گمـراه باشـد. و اّمـا معاو کـه خـودش 

کارهـا را بـا بیعـت یزیـد  ک را انجـام مـی داد و سـرانجام نیـز آن  کار بسـیار زشـت و وحشـتنا هـر 

یـده و بـه خطـا رفتـه،  یـه اجتهـاد ورز کـه اّدعـا نمایـد معاو کـرد و[ ختـم نمـود. پـس آن  ]کامـل 

گاه نبـود و بـا تقلیـد از دیگـران بـه راه خطـا رفـت  سـخنش را نمی پذیریـم؛ زیـرا یـا از حقیقـت آ

گفتیـم بـاور  کـرد. بارخدایـا! مـا بـه آن چـه  ی  کـه از هـوای نفـس خویـش پیـرو گمراهـی بـود  و یـا 

گواهـی می دهیـم. یـم و بـدان  دار

کـه در آن، ایـن سـخن را بـه  کتابچـه ای تألیـف یکـی از طبریـان متأّخـر دیـدم  در مّکـه 

کـه  یـخ مدینـة دمشـق: 8/25[ نسـبت داده اسـت: ›پیامبـر؟ص؟ خبـر داد  کر ]مختصـر تار ابن عسـا

)507(



567 معاویه در ترازوی داوری

یـه بـه زودی عهـده دار حکومـت بـر مـردم خواهد شـد و کسـی بـر او پیروز نخواهد گشـت.  معاو

گـر ایـن حدیـث را بـه یـاد داشـتم _ یـا: شـنیده  گفـت: “ا علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ نیـز در روز صّفیـن 

یه نمی جنگیدم.”‹ بودم _ با معاو

البّته بیان چنین سـخنی از کسـانی که بر علی و حسـن و حسـین و خاندانشـان شمشیر 

کشـیدند، بعیـد نیسـت. ]بدیـن سـبب آنـان را چنیـن می خوانم کـه[ به فرمودۀ صریـح پیامبر، 

کـه بـه کار دیگـری رضایـت دهـد، همچـون انجام دهندۀ آن اسـت ]و اینـان به کارهای  کسـی 

که از همین  یه و پیروانش رضایت داده اند[. اّما آن چه مایۀ شـگفتی اسـت، این اسـت  معاو

یـه  کـه معاو گـزارش شـده  کـه خـود را اهـل سـّنت نامیده انـد، اجمـاع بـر ایـن مطلـب  جماعـت 

کـه چنـان اّدعایـی نمـوده، پـس از ایـن سـخن  کسـی  تجاوزگـر، و علـی بـر حـق بـود. نمی دانـم 

کار علـی و سـبط پیامبر، حسـن؟امهضر؟ چـه می گوید! می بینید که همین کسـان  در بـارۀ فرجـام 

کار را زشـت و نـاروا  کـه علـی را بـرای نبـردش بـا سـتمگران تجاوزپیشـه عیـب می گیرنـد و آن 

می شـمارند، کسـی را کـه لعـن علـی بـر منبرهـا در همـۀ مسـاجد مسـلمانان را از روزگار خویش 

تـا دوران عمـر بـن عبدالعزیـز _ آن خلیفـۀ ملحـق شـده به خلفای راشـدین؟مهضر؟ _ سـّنت نمود، 

گناهـی  بـر فـراز منبرهـا و سـّنت قـرار دادن آن،  بـه علـی  گویـی  کـه ناسـزا  بـا آن  می سـتایند؛ 

کـه گناهـان بـزرگ در قیـاس با آن، کوچک شـمرده می شـوند! در جامع المسـانید، ضمن  اسـت 

روایـات مسـند از اّم سـلمه؟اهضر؟ آمـده اسـت: ›آیـا رسـول خـدا؟ص؟ درمیـان شـما دشـنام داده 

که علی  گفت: ›از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم:“هر  گفتم: ›معاذ اهلل!‹  گوید:[  ی  می شـود؟‹ ]راو

را دشـنام دهـد، همانـا مرا دشـنام داده اسـت.”‹«

یـه[ ایـن مجتهـد جاهـل گمـراه آوردیـم، بنگریـد،  گـر بـه آن چـه از کارنامـۀ ]معاو چـه بسـا ا

ی و بهـرۀ ناچیـز و اندکـش در اجتهـاد در احـکام خـدا  گرفتـن دانـش و انـدازه  بـرای  میزانـی 

و  تهیدسـت  سـودمند،  عمـل  یـا  دانـش  گونـه  هـر  از  و  سـو  یـک  بـه  اجتهـاد  از  بلکـه  بیابیـد؛ 

یافـِت دلیل هـای اجتهـاد دور بـود. کتـاب و تفّقـه در سـّنت و در َمشـَکش خالـی بـود و از فهـم 
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گاه اسـت؛ بلکـه  کـه از اصـول و اهـداف اجتهـاد نـاآ کسـی نیسـت  یـه تنهـا  آری؛ معاو

دروغ  اجتهادهـای  و  زشـت  رأی هـای  کـه  دارد  و  داشـته  همانندانـی  خـود،  از  پـس  و  پیـش 

کتـاب و سـّنت اینـان را بـه  آورده انـد و ایـن جماعـت بدعت هـای نوپدیـد و رأی هـای دور از 

که مجتهد بوده اند،  بهانۀ اجتهاد درسـت شـمرده و بالها و خطاهای بزرگشـان را با این عذر 
سپر قراد داده اند.1

چـه بسـا از ایـن مـوارد، بتـوان جایـگاه ایـن مجتهـد و خلیفـۀ بـر حـق و پیشـوای راسـتین 

یافـت: ]![ را در

ی و پدر و برادرش را لعن نمود. _ رسول خدا؟ص؟ و

_ امیرالمؤمنین در قنوت نمازش او را لعن می کرد.

ی را نفرین می نمود. _ اّم المؤمنین عایشه پس از نمازش و

کـش، سـبط پیامبـر ابومحّمـد _ سـام اهلل علیـه _ و بنـدۀ  _ امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و فرزنـد پا

گرانه لعـن  کـه رسـول خـدا؟ص؟ او را رسـوا صالـح خـدا، محّمـد بـن ابی بکـر، اشـاره نموده انـد 

فرمـود.

_ ابن عّباس و عّمار نیز لعنش نمودند.

_ پیامبـر؟ص؟ صـدای آهنـگ حـرام شـنید و بـه او گفتنـد که این صـدا از آِن معاویه و عمرو 

بـن عـاص اسـت؛ و او فرمـود: »بارخدایـا! آنان را به همان کفـر و گمراهی بازگردان، بازگرداندنی؛ 

بارخدایا! آنان را سـخت به سـوی آتش بران!«

یـه بـا عمـرو بن عاص نشسـته اسـت. پـس فرمـود: »هرگاه  کـه معاو _ رسـول خـدا؟ص؟ دیـد 

گـرد  کـه آن دو بـر خیـر  یـد؛  یـه و عمـرو بـن عـاص را بـا هـم دیدیـد، میانشـان جدایـی انداز معاو

نیایند!«

کتاب می توان یافت. دهای همین 
ّ
1. گروهی از این مجتهدان را البه الی مجل
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ی را بُکشـید!« و ایـن سـخن  یـه را بـر منبـر مـن دیدیـد، و _ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه معاو

م نبـوی پشـتوانه یافتـه اسـت: »هـرگاه بـا دو خلیفـه بیعت شـد، آن را 
ّ
بـا روایـت صحیـح و مسـل

ی بیعـت کرده انـد، بُکشـید!« در روایـت صحیـح دیگر نیز آمده اسـت:  کـه پـس از دیگـری بـا و

گـر دیگـری بـه سـتیز بـا آن خلیفـه آمـد، دومـی را گـردن زنید!« »ا

کـه بـر غیـر  _ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »از ایـن شـکاف، مـردی بـر شـما پدیـدار می گـردد 

یـه پدیـدار شـد. )کتـاب صّفین نصـر بـن ُمزاِحـم: ص247 ]ص220[( سـّنت مـن خواهـد مـرد.« و معاو

کـه تـو و همفکـران و یارانت که دوسـتان  ی فرمـود: »دیرزمانـی اسـت  _ امیرالمؤمنیـن بـه و

خویـش  سـر  پشـت  را  آن  و  می خواندیـد  پیشـینیان  افسـانۀ  را  حـق  شـده اید،  رانـده  شـیطاِن 

اّمـا  ید.  تـا نـور خـدا را بـا دسـت ها و دهان هاتـان خامـوش سـاز می افکندیـد و می کوشـیدید 

کافران نپسندند.« خداوند نور خویش را تمام می سازد، هرچند 

ی فرمـود: »مـرا بـه حکم قـرآن فراخوانده ای؛ حـال آن که می دانم  _ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه و

نـه اهـل قرآنـی و نه حکمش را خواسـتاری.«

کاِر منافـق و پوشـیده دل ]از حـّق[ و پریشـان  ی خشـن جفـا _ آن حضـرت؟ع؟ فرمـود: »و

عقل اسـت.«

یده شده.« که پرده اش در ی فاسقی است  _ آن حضرت؟ع؟ فرمود: »همانا و

ی دروغگـو و پیشـوای تباهـی و دشـمن پیامبر و بدکار  _ آن حضـرت؟ع؟ فرمـود: »همانـا و

کـه مـردم را به آتـش فرامی خواند.« و دیگر سـخنان که  زادۀ بـدکار و منافـق فرزنـد منافـق اسـت 

د گذشـت.
ّ
بـه تفصیـل در همین مجل

یه پناهگاه منافقان است.« گفت: »همانا معاو ْنصاری 
َ
_ ابواّیوب أ

که ناخواسـته به اسـالم  گفت: »همانا او بت فرزند بت اسـت  ْنصاری 
َ
_ قیس بن سـعد أ

درآمد و خواسـته از آن بیرون شـد. نه ایمانش پیشـینه دارد و نه نفاقش تازه اسـت.«
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گفـت: »هیـچ زن قریشـی از مـرد  ی  یـان بـود، بـه و کـه صحابـی و از بدر _ معـن سـلمی 

قریشـی، فرزنـدی بدتـر از تـو نزاییـد.«

_ سـبط پیامبـر، حسـن، و بـرادرش حسـین _ صلـوات اهلل علیهمـا _ و عّمـار بـن یاسـر و عبـداهلل 

یة بـن قدامه  بـن بدیـل و سـعید بـن قیـس و عبـداهلل بـن عّبـاس و هاشـم بـن عتبـۀ ِمْرقـال و جار
گفتند.1 ی آن سخنان را  و محّمد بن ابی بکر و مالک بن حارث اشتر نیز در بارۀ و

ک و صحابۀ برجسـتۀ  ایـن اسـت آن آزاد شـدۀ مجتهـد در نظـر ایـن انسـان های نیکـو و پا

ی خبـر داشـتند و کودکـی و نوجوانـی و میانسـالی و پیـری اش را  کـه از پیـدا و پنهـان و پیشـین 

کـدام یـک از ایـن دو نظـر را برگزینیـد: سـخن  کـه  کنـون اختیـار بـا شـما اسـت  می شـناختند. ا

ی را کـه پیش تـر گفته انـد، یا آن چه  خـدا و رسـولش و جانشـینان و اصحـاب مجتهـد عـادل و

ی  و بـرای  گفتـه،  سـخن  نسـنجیده  کـه  گوینـد  و ... همانندانشـان  ابن تیمّیـه  و  ابن حـزم  را 

که از اصل جنایت هایش بدتر است. عذرهایی تراشیده اند 

المحرقـه  الّصواعـق  در  کـه  اسـت  آن  یـه،  معاو از  دفـاع  در  ابن َحَجـر  دلیـل2  دومیـن  دوم( 

اسـت: آورده   )]219 و  ]ص218  )ص130 

»حـق ایـن اسـت کـه از همـان هنـگام خالفـت بـرای معاویـه ثابـت گشـت و وی از آن پـس 

کـه ِترِمـذی ]الّسـنن:  خلیفـۀ بـر حـق و پیشـوای راسـتین شـد. چگونـه چنیـن نباشـد، حـال آن 

که از صحابه بود _ آورده و آن را حسـن شـمرده؛  645/5[ روایتی از عبدالّرحمان بن ابی عمیره _ 

کـه پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ معاویـه فرمـود: ›بارخدایـا! وی را هدایتگـر و هدایـت یافتـه قـرار ده!‹

کـه از رسـول خـدا؟ص؟  یه روایـت نمـوده  نیـز احمـد )المسـند ]111/5[( از عربـاض بـن سـار

یـه دانـش قرآن و حسـاب3 را بیاموز و از عـذاب بازش دار!‹ شـنیده اسـت: ›بارخدایـا! بـه معاو

د گذشت.
ّ
1. تفصیل همۀ آن ها در همین مجل

2. دلیل اول در صفحه 522 همین ترجمه یاد شد. )ن.(

3. در بارۀ معنای حساب، چندی بعد سخن خواهد رفت.)م.(
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ابن ابی شـیبه )المصّنـف ]148/11[( و َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]361/19[( از عبدالملـک بـن 

یـه گفـت: › همـواره بـه خالفـت طمع بسـته بـودم آن هنـگام که  کـه معاو عمـر1 روایـت کرده انـد 

یـه! هرگاه بـه حکومت رسـیدی، نیکوکـردار باش!”.‹ رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمـود:“ای معاو

کـه از خداونـد  کنیـد  کـه ضمـن حدیـث نخسـت آمـد، تأّمـل  پـس در دعـای پیامبـر؟ص؟ 

کـه دانسـتید، ایـن حدیـث حسـن  خواسـته تـا او را هدایتگـر و هدایت یافتـه قـرار دهـد. چنـان 

کـه بـر  کـه آن جنگ هـا  یافـت  یـه می تـوان بـدان احتجـاج نمـود و در اسـت و در فضیلـت معاو

ی نیسـت؛ زیـرا بـر مبنـای اجتهـاد بـوده و تنها یـک پاداش داشـته؛ چرا  کـرد، مایـۀ سـرزنش و پـا 

کـه هـرگاه مجتهـد خطـا ورزد، او را مالمـت و سـرزنش نباشـد، بلکـه معـذور اسـت و از ایـن رو 

برایش پاداشـی نویسـند.

کننـده بـر فضیلـت وی، دعـای پیامبـر بـرای او در حدیـث دوم  از جملـۀ مـوارد داللـت 

گردد؛ و تردید  که از خدا خواسـته تا آن چیزها به وی آموخته شـود و از عذاب بازداشـته  اسـت 

یـه بـه  کـه معاو یافتیـم  کـه دعـای رسـول خـدا؟ص؟ بـه اجابـت می رسـد. از همیـن جـا در نیسـت 

گفتیم. نیز پیامبر؟ص؟  که  کیفر نمی بیند، بلکه دارای پاداش است؛ چنان  سبب آن جنگ ها 

کـه هـر دو  گـروه حسـن]؟ع؟[ مسـلمان نامیـده و همیـن داللـت می کنـد  گـروه وی را همسـان بـا 

گـروه دارای حرمـت مسـلمانی بـوده و بـا آن جنگ هـا از اسـالم بیـرون نشـده و از ایـن لحـاظ 

یکسـان بوده انـد. پـس هیـچ یـک از ایـن دو گـروه دچـار فسـق و کاسـتی نیسـت؛ زیـرا گفتیم که 

یـه  هـر دو تأویـل نمـوده وتأویـل هیـچ یـک باطـل قطعـی نیسـت. بنابرایـن، هرچندگـروه معاو

دادنـد  انجـام  تأویـل  روی  از  را  کار  ایـن  کـه  چـرا  نمی آینـد؛  شـمار  بـه  فاسـق  بـوده،   تجاوزگـر 

و اصحاب تأویل، معذورشمرده می شوند.

کـه بـه حکومـت خواهـد  یـه خبـر داد  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه معاو کنیـد  در ایـن نکتـه تأّمـل 

1. برابـر بـا آن چـه در معجـم طبرانـی، مصّنـف ابـن ابی شـیبه و چندیـن مأخـذ از منابـِع شـرح حـال ایـن راوی آمـده، نـام 
درسـت وی عمیـر اسـت. )غ.(
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ی  کـه خالفـت و کنـد. از ایـن حدیـث درمی یابیـد  رسـید؛ و فرمانـش داد تـا بـه نیکـی رفتـار 

کامـل شـدن آن  کشـیدن ]امـام[ حسـن از خالفـت بـه نفـع او و  صحیـح بـوده و پـس از دسـت 

کـه بـر حکومتـش ترّتـب یافته،  ی، خالفتـش بـر حـق بـود. فرمـان دادنـش بـه رفتـار نیـک  بـرای و

کارهـای فرمانروایـی[  کـه فرمانروایـی و خالفتـش بـر حـق و دخـل و تصّرفـش ]در  داللـت دارد 

از نظـر شـرعی درسـت و نافـذ بـوده اسـت، آن هـم بـه سـبب صحیـح بـودن حکومـت و نـه بـه 

گردد، فاسـق و نکوهیده اسـت،  که به سـتم بر دیگران چیره  کسـی  جهت چیرگی یافتن؛ زیرا 

نـه شایسـتۀ مـژده یافتـن و امـر شـدن بـه رفتـار نیـک در قلمـرو چیرگـی خویـش. چنیـن کسـی را 

کارهایـش زشـت و حالـش تبـاه  کـه  کـرد و خبـرش داد  بایـد نهـی و بـا او بـه سـختی دشـمنی 

گونـه بـود، پیامبـر؟ص؟ بـرای او بدیـن مطلـب اشـاره یـا تصریـح  یـه از ایـن  گـر معاو اسـت. پـس ا

کـه بـدان اشـاره نکـرده، چـه رسـد بـه تصریـح؛ بلکـه بـه مطلبـی تصریـح  کنـون  می نمـود؛ و ا

کشـیدن ]امـام[  کـه پـس از دسـت  کـه بـر حّقانّیـت خالفتـش داللـت دارد، درمی یابیـم  نمـوده 

حسـن از خالفـت بـه نفـع او، خلیفـۀ بـر حـق و پیشـوای راسـتین بـوده اسـت.«

یه! این بود نهایت توش و توان ابن َحَجر در دفاع از معاو

گون صورت می پذیرد: گونا گوید: سخن در بارۀ این روایات، از جنبه های  امینی 

کـه سرشـار از  کارنامـۀ شـخصی اش  یـه و ورق زدن  1. از جنبـۀ نظـر بـه شـخصّیت معاو

رسـوایی اسـت. سـپس نگاه را به این سـو می گردانیم که آیا ممکن اسـت صاحب این کارنامۀ 

کـه یادکـرد آن بـه رسـول خـدا؟ص؟ نسـبت داده  سـیاه دارنـدۀ کمتریـن خصلـت نیکویـی باشـد 

گاهی تان رسـاندیم  که چنین نسـبت هایی برایش اّدعا شـده اسـت! به آ شـود، چه رسـد به آن 

گونه سـتایش و ثنا جمع نمی شـود و هیچ  که زندگی وی لبریز از زشـتی اسـت که هرگز  با هیچ 

وصـف نیکـی را بـه او نسـبت نمی تـوان داد. گمـان ندارم کـه حّتی یـک روز از دوران زندگی اش 

ک، هراسـاندن مؤمنـان  ک بـار بینیـد: ریختـن خون هـای پـا کارهـای هال گونـه  از ایـن  را تهـی 

کیـزه از جـرم و جنایـت، دشـمنی بـا حـّق  گنـاه و پا بی گنـاه، آواره سـاختن صالحـان نیالـوده بـه 
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آشـکار، سـرپیچیدن از اطاعـت امـام زمانـه و تجـاوز و نبـرد در برابـر وی و دیگـر جنایت هـای 

بسـیار که دین و شـریعت آن را سـنگین می شـمَرد و کتاب و سـّنت از آن بیزار اسـت و اجتهاد 

که بیان شد. در هیچ یک از آن ها راه نمی یابد؛ چنان 

یـه، بـا روایـات صحیـح  کـه ایـن فضیلت هـای تراشـیده شـده بـرای معاو 2. از جنبـۀ ایـن 

گروهـی از صحابـۀ عـادل  از رسـول خـدا؟ص؟ و اخبـار رسـیده از موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

ـد )ص138- 
ّ
هیـچ سـازگاری نـدارد. پیش تـر نزدیـک بـه 80 حدیـث در ایـن زمینـه در همیـن مجل

یابید، شـما را رهنمون خواهند  177( آوردیـم. چـون بـه ایـن اخبـار بنگریـد و حقایق آن هـا را در

صاحـب  نـزد  و  بـوده  جنایت هـا  و  گناهـان  همـۀ  گردآمـدن  جـای  پلیـد،  مـرد  ایـن  کـه  شـد 

شـریعت؟ص؟ منفـور بـه شـمار می رفتـه و همـۀ راهـروان پیامبـر، از خلفـای راشـدین و اصحـاب 

کـه بـه حـق مجتهد بـوده و در اجتهاد خویش به حق و صواب دسـت  پیشـگام و نخسـتینش 

یافته اند، نیز همین نظر را داشته اند.

ی رسـیده، فرمـان  کـه از و م 
ّ
کـه پیامبـر رحمـت؟ص؟ در روایـات صحیـح مسـل 3. دیدیـم 

ی دشـمنی ورزنـد؛ و اطرافیانـش را  بـا و بـا ایـن طغیانگـر و سـرکِش شـام بجنگنـد و  تـا  داده 

گـروه سـرکش و تجاوزپیشـه و سـتمگر معّرفـی نمـوده و بـه خلیفـۀ خویـش، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

ی نبـرد نمایـد و آسـیبش را بزدایـد و زمـام سرکشـی و طغیانـش را ِبکشـد.  کـرده تـا بـا و سـفارش 

ی بیعـت  بـا و کـه  بـود  یـه خلیفـه ای خواهـد  بـه زودی معاو کـه  رسـول خـدا؟ص؟ می دانسـت 

کـه هیـچ  می کننـد و قتلـش واجـب اسـت و خـون نیـکان شایسـته ای بـر عهـدۀ او خواهـد بـود 

اجتهـادی آن را روا نمـی دارد؛ نیکانـی همچـون حجـر بـن عدی، عمرو بن حمـق، یاران آن دو، 

کـه رضـوان خـدا بر همۀ ایشـان باد! یـان، و انبوهـی از صاحبـان بیعـت رضـوان  بسـیاری از بدر

کـه چنیـن وضعـی دارد، بهره ای  یـه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـرای معاو آیـا خردمندانـه اسـت 

از فضیلـت بینـد یـا صفتـی نیـک هماننـد صفت های نیـکان؛ و اّمت را در تناقـض میان این 

سـخناِن نسـبت یافتـه بـه خـود و آن بیان هـای صریـح و صحیح از آن حضـرت؟ص؟ که پیش تر 
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کـه آن حضـرت؟ص؟ هرگـز بـه ایـن سـخنان  اشـاره نمودیـم، انـدازد؟ چکیـدۀ سـخن آن اسـت 

بـا رنـگ و  تـا  تراشـیده اند  را  ایـن جماعـت چنـان سـخنانی  سـاختگی لـب نگشـوده؛ بلکـه 

لعاب آراستۀ باطل خویش، حق را بر مردم ناتوان بپوشانند.

4. حافظاِن پیشوای حدیث و خبرۀ سّنت گفته اند که هیچ فضیلتی با طریق صحیح 

یه،  یه روایت نشده؛ و اندکی بعد، هنگام بررسی فضیلت های ساختگی معاو در بارۀ معاو

عین عبارتشان در این زمینه خواهد آمد.

کـه ابن َحَجـر آورده و حقیقت پوشـی اش را بـر آن بنیـان نهـاده و  5. سـند و متـن روایتـی 

یـه را خلیفـۀ بـر حـق و پیشـوای راسـتین شـمرده، درخـور تأّمـل اسـت: معاو

روایت نخست

ـذی )الّسـنن: 229/13 ]645/5[( از عبدالّرحمـان بـن ابی عمیـره، بـه نحـو مرفـوع )= از  ِ ِترمݫ

پیامبـر( روایتـی آورده و آن را حسـن شـمرده اسـت: »بارخدایـا! وی را هدایتگـر و هدایت یافتـه 

گـردان و دیگـران را بـا او هدایـت کـن!« ایـن کـه ابن ابی عمیـره صحابی باشـد، جای شـک دارد 

کـه ایـن حدیثـش نیـز ثابـت نشـده اسـت. ابوعمـر )اإلسـتیعاب:  گونـه  و ثابـت نیسـت؛ همـان 

395/2 ]قسـمت دوم/843[( حدیـث وی را بـا ایـن عبـارت آورده: »بارخدایـا! او را هدایت گـر و 

هدایت یافتـه قـرار ده و او را هدایـت کـن و دیگـران را بـا وی هدایـت فرمـا!« سـپس گفته اسـت: 

کـه از صحابـه باشـد. او از شـامیان  »حدیـث عبدالّرحمـان پریشـان اسـت و معلـوم نیسـت 

اسـت و برخـی از حدیث شناسـان، ایـن روایـت وی را بـه پیامبـر نرسـانده و مرفـوع بودنـش را 

نپذیرفته انـد و نـزد ایشـان بـه عنـوان حدیثـی مرفـوع ثابـت نیسـت.« نیـز گفتـه اسـت: »احادیث 

وی اعتبار ندارد و صحابی بودنش ثابت و صحیح نیست.«

یان این سند همگی از شامیان هستند، بدین قرار: راو

1. ابوسهر دمشقی.

2. سعید بن عبدالعزیز دمشقی.
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3. ربیعة بن یزید دمشقی.

4. ابن ابی عمیرۀ دمشقی.

کسـی ایـن را نیـاورده اسـت.  تنهـا ابن ابی عمیـره چنیـن خبـری را روایـت نمـوده و جـز او 

ی  از ایـن رو، ِترِمـذی نخسـت آن را حسـن شـمرده و سـپس غریـب خوانـده؛ اّمـا ابن َحَجـر از رو

ی را تحریـف نمـوده اسـت! چـه اعتمـادی  حـرص و ولـع و آزمنـدی بـر اثبـات باطـل، سـخن و

کـرده  کـه تنهـا یـک مـرد شـامی، آن هـم از سـه شـامی دیگـر روایـت   تـوان داشـت بـه حدیثـی 

شـامیان  هنـگام،  آن  در  نداشـته اند؟  اّطالعـی  آن  در بـارۀ  سـّنت  گاهـان  آ از  یـک  هیـچ  و 

یـه منتهـی می شـود بـه سـختی و َحـَرج  خـود را در پرهیـز از دروغ در آن چـه فضیلتـش بـه معاو

کار زشـتی  کـه بـرای چنیـن  گمانـی باطـل باشـد، آن هـم در زمانـی  گـر  نمی انداختنـد، حّتـی ا

خروارهـا خـروار مـال و منـال می گرفتنـد و نیـز گرایش هـای امـوی در وجودشـان بـود و آنـان را بـه 

کمانشـان را فراهـم سـازند. پـس روایـات باطـل   حدیث سـازی برمی انگیخـت تـا خشـنودی حا

که آن را حسن پنداشته اند، پیش  گرد آمد. وانگهی همین روایت  و دروغ در این میانه فراوان 

ی در صحیـح خویـش، از آوردن بابـی بـا عنـوان »فضیلت هـای  چشـم بخـاری نیـز بـود. اّمـا و

یـه« خوانـده اسـت. ]صحیـح البخـاری:  یـده و آن را بـاب »یادکـرد معاو یـه« خـودداری ورز معاو

کـه هیـچ حدیثـی در فضیلـت  ی، اسـحاق بـن راهویـه، تصریـح نمـوده  1373/3[ نیـز اسـتاد و

کـم نیشـابوری و َحْنَظلـی و فیروزآبـادی  یـه صحیـح نیسـت. از حافظـان نیـز نسـائی و حا معاو

یـه  کـه هیـچ حدیثـی در فضیلـت معاو اتفـاق نظـر دارنـد  و ابن تیمّیـه و عجلونـی و دیگـران 

کـه مقصودشـان از صحیـح، غیـر قابـل  گونـۀ صحیـح نیامـده؛ و از سخنانشـان برمی آیـد  بـه 

اعتمـاد اسـت و نـه اصطـالح صحیـح در علـم حدیـث. پـس ایـن سخنشـان بـا شـامل شـدن 

کـه ضمـن اذعـان بـه غریـب بودنـش، َحَسـن  روایـت اّدعایـی ِترِمـذی، منافـات نـدارد؛ روایتـی 

بـرای ایـن  کمتـر از آن چـه  بـا ایرادهـا و اشـکاالتی  شـمرده شـده اسـت؛ زیـرا ایشـان روایاتـی 

روایـت برشـمردیم را رّد می کننـد و بـه دور می افکننـد. ]پـس رّد روایـت ِترِمـذی در عیـن َحَسـن 
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گـر ایـن حدیـث حسـن،  کـه بـر آن وارد اسـت، طبیعـی اسـت.[ و ا ـت ایرادهایـی 
ّ
بـودن، بـه عل

یـه، بـدان اشـاره می کردنـد و یکسـره همـۀ روایت هـا  اعتبـاری داشـت، ماننـد حسـنات معاو

ی را انـکار نمی نمودنـد.  در بـارۀ فضیلـت و

مفــاد ایــن حدیــث نیــز خواننــده را دچــار آشــفتگی می ســازد و او را از تحّمــل ســختی 

دعــای  بایــد  گفتــه،  ابن َحَجــر  کــه  چنــان  زیــرا  می نمایــد؛  بی نیــاز  ســندش  بررســی  بــرای 

یــه  معاو رفتارهــای  کامــل  بررســی  و  پژوهــش  بــا  اّمــا  گــردد1؛  اجابــت  گزیــر  نا پیامبــر؟ص؟ 

کارهایــش نــه هدایتگــر اســت و نــه هدایت یافتــه. چــه بســا  کــه او در هیــچ یــک از  درمی یابیــم 

کــه  ی آن اســت  ــا تنهــا دســتاویز و ــاور باشــد؛ اّم ــا مــا هم ب خــود ابن َحَجــر نیــز در ایــن ســخن ب

ــاداش  ــه اّدعــای او دارای یــک پ ــده و ب ی کرده هــا و نکرده هایــش اجتهــاد ورز ــه در همــۀ  ی معاو

ــر  ــد. پیش ت ــدو نمی رس ــاه ب گن ــی از  ــدی ناش ــش و پیام ــادش، نکوه ــبب اجته ــه س ــت و ب اس

ی مجتهــد  کــه در هیــچ یــک از خطاهــا و جنایت هــای او اجتهــاد راه نداشــته و اصــاًل و گفتیــم 

کتــاب و ســّنت و نیــز اجمــاع  بــه شــمار نمــی رود؛ زیــرا بــه اصــول و پایه هــای اســتنباط، یعنــی 

و قیاس صحیح، علم نداشته است.

ــه  ک ــود  ــد می ش ــاد قص ــه اجته گون ــتجابی آن  ــای مس ــن دع ــه از چنی ک ــد  ی ــان دار گم ــا  آی

ــی از  ــی در یک ــه حّت ک ــتباهاتی  ــرد؛ اش ــه را دربرگی ی ــاری معاو ــاری و رفت گفت ــتباهات  ــۀ اش هم

آن هــا راه صــواب نپیمــوده اســت؟ آیــا چنیــن اجتهــادی ]بی پایــه[ بــه دعــای رســول خــدا نیــاز 

کــه از  کــه صاحبــش را معــذور مــی دارد و هدایتــی  دارد؟ پــس مرحبــا بــه چنیــن اجتهــادی 

گمراهــی جــدا نیســت!

چنـگال  از  و  نمـود  هدایـت  را  کسـی  چـه  خویـش،  زندگانـی  همـۀ  در  یـه  معاو وانگهـی 

ک رهایـی بخشـید؟ آیـا ابن َحَجـر این کسـان را در زمرۀ آن هدایت یافتگان می شـمرد)؟(: هـال

کـه بـه موجـب آن، در اصـل ایـن اجابـت دعـا  ـف سـخنی را از ابن عقیـل آورده، نیکـو می شـمَرد 
ّ
1. اندکـی بعـد، جنـاب مؤل

کـرد.)م.( چنـد و چـون می تـوان 

)515(

377/10



577 معاویه در ترازوی داوری

ُبـرد و آن جنایت هـای  بـه مّکـه و مدینـه هجـوم  یـه  بـه فرمـان معاو کـه  _ بسـر بـن ارطـاة 

شـد. مرتکـب  را  سـنگدالنه 

یـه فرمانـش داد تـا بر همۀ بادیه نشـینان زیـر فرمان علی؟ع؟  ک بـن قیـس کـه معاو _ ضّحـا

یخ به یـاد ندارد. که تار کنـد و فجایعـی بـه بـار آوْرد  حملـه 

کـه بـر عـراق چیـره گشـت و همـه چیـز و همـه کـس را از  یـاد _ زادۀ پـدرش یـا مـادرش! _  _ ز

کت بـار بی شـمار انجـام داد. کان را سـر بریـد و اولیـا را نابـود نمـود و کارهـای هال میـان ُبـرد و پـا

_ عمـرو بـن عـاص کـه حکومـت مصـر را ]چـون لقمـه ای لذیـد[ بـدو خورانیـد، و در برابر آن 

یـه فروخـت و آن جنایت هـا را انجـام داد. دینـش را بـه دنیـای معاو

_ مـروان بـن َحَکـم، فرزنـد آن رانـده شـدۀ لعن گشـته و فرزنـد آن دو، که تنها یکی از گناهان 

سـنگینش لعن نمودن علی امیرالمؤمنین بر منبر رسـول خدا؟ص؟ در طول سـال ها بود.

_ عمـرو بـن سـعید اشـدق، آن سـتمگر سـرکش، کـه در دشـنام گفتِن علـی امیرالمؤمنین 

ی سخت می کوشید. _ صلوات اهلل علیه _ و دشمنی با و

کوفـه  کـه علـی؟ع؟ را دشـنام می گفـت و بـر منبـر  کارتریـِن ثقیـف،  _ مغیـرة بـن ُشـعبه، زنا

لعن می نمود.

 _ کثیـر بـن شـهاب کـه کارگـزار معاویـه بـر ری بـود و فـراوان علـی امیرالمؤمنین؟ع؟ را دشـنام 

و ناسزا می گفت.

یـه فرمانـش داد تـا بـه هیـت و انبـار و مدائـن در آیـد و گروهی  کـه معاو _ سـفیان بـن عـوف 

ی بازگشـت. از مـردم را کشـت و مال هایـی را غـارت نمـود و بـه سـوی و

یـه او را بـه  کـه سرسـخت تریِن مـردم در دشـمنی بـا علـی؟ع؟ بـود و معاو _ عبـداهلل فـزاری 

ی جنایت هـای بـزرگ مرتکـب شـد. سـوی بادیه نشـینان فرسـتاد و و

_ َسـُمَرة بـن ُجْنـَدب کـه کتـاب خـدا را بـرای خشـنودی معاویه تحریف می نمـود و مردمی 

بی شـمار را در راه خواسـته های معاویه کشـت؟
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یـه  کـه در پـی هـر بانگ برآورنـده ای راه می سـپردند و معاو _ فرومایـگان و سرکشـان شـام 

آنـان را از هـر نـدای حّقـی بـه یـک سـو ُبـرد و بـه مهلکه هـا وارد نمـود.

گـر _ پنـاه بـر  آیـا همـۀ این هـا از نتایـج آن دعـای مسـتجاب بـود؟ البتـه کـه چنیـن نیسـت. ا

گمراه گـر  گمـراه شـده و  خـدا! _ بـه جـای ایـن دعـا، رسـول خـدا؟ص؟ می گفـت: »بارخدایـا! او را 

کـه در آن بود، درگذرد! ی در بدعت هـا و گمراهی هـا از حـّدی  کـه و قـرار ده!« امـکان نداشـت 

کسـانی از ایـن دسـت پوشـیده  گـر ایـن دعـای اّدعـا شـده را مایـه ای از درسـتی بـود، بـر  ا

کـه  کـه امـام مـردم بودنـد، و صحابـۀ برجسـته  نمی ماْنـد: موالمـان امیرالمؤمنیـن، دو فرزنـدش 

ْنصـاری، عّمـار بـن یاسـر، و خزیمـة 
َ
هیـچ گاه از حـق جـدا نمی گشـتند، همچـون: ابواّیـوب أ

یـه بجنگنـد  کـه بـا معاو  بـن ثابـت ذوالّشـهادتین؛ و رسـول خـدا؟ص؟ بـه آنـان سـفارش نمی کـرد 

ی را تجاوزپیشه و ستمگر معرفی نمی کرد. گروه و و 

یه  گـر آن پیشـینیان صالـح اندکـی هدایت یافتگـی بـر اثـر این دعـای مسـتجاب در معاو ا

گمراه گـر  و  گمـراه  و  منافـق  گفته هاشـان،  و  نوشـته ها  در  صراحـت  بـه  را  ی  و می یافتنـد، 

نمی خواندند.

یـه: ص167 ]ص200 و 201[( سـخنی  مـه، ابن عقیـل )الّنصائـح الکافیـه لمـن یتولی معاو
ّ

سـّید عال

در بـارۀ ایـن افتخـار سـاختگی دارد و چـه نیکو سـخنی اسـت: »در این جا داللتـی وجود دارد 

گر آن روایت صحیح  یه مسـتجاب ننموده، حّتی ا بـر ایـن کـه خداونـد ایـن دعا را در حّق معاو

باشـد. ایـن دلیـل از حدیثـی صحیـح بـه دسـت می آید که مسـلم )الّصحیح ]410/5[( از سـعد، 

کـه دو چیـز را بـه من بخشـید  از رسـول خـدا؟ص؟ آورده اسـت: ›از پـروردگارم سـه چیـز خواسـتم 

را  ک نکنـد؛ و دعایـم  از قحطـی هـال را  اّمتـم  کـه  او خواسـتم  از  بازداشـت:  از مـن  را  و یکـی 

که اّمتم را با غرق شـدن نابود نسـازد؛ و دعایم را مسـتجاب فرمود. از  پذیرفت. از او خواسـتم 

کـه جنـگ و ستیزشـان را میـان خودشـان قـرار مـده؛ و ایـن دعـا را نپذیرفـت.‹ از  او خواسـتم 

کـه همـواره میـان  کـه آن حضـرت؟ص؟ بسـیار خواسـتار بـوده  ایـن حدیـث و جـز آن، درمی یابیـد 
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اّمتـش آشـتی و صفـا برقـرار باشـد. پـس گاه از خـدا خواسـته کـه جنـگ و سـتیز اّمتـش را میـان 

یه را  کـه در حدیث صحیح مسـلم آمده؛ و گاه خواسـته که معاو خودشـان قـرار ندهـد، چنـان 

کسـانی  یـه بزرگ تریـن  کـه بی شـک می دانسـته معاو هدایتگـر و هدایت یافتـه قـرار دهـد، چـرا 

کـرد و جنگ و سـتیز اّمت را میان خودشـان قـرار خواهد  کـه سرکشـی و تجـاوز خواهنـد  اسـت 

که دعای حدیث مسـلم به اجابت  داد. پس بازگشـت گاه این هر دو دعا واحد اسـت؛ و این 

که دعای حدیث ِترِمذی هم مسـتجاب نشـده باشـد. تناسـب و  نرسـیده، مسـتلزم آن اسـت 

بلکـه مالزمـه میـان ایـن دو حدیـث، روشـن و آشـکار اسـت و روایـات بسـیار دیگـر بـا همیـن 

که همگی به یک مفهوم بازمی گردند.« معنای حدیث مسلم رسیده 

روایت دوم

ی را دانـــش قـــرآن و حســـاب بیامـــوز و از عـــذاب  در آن دعـــا آمـــده اســـت: »بارخدایـــا! و

بـــازش دار!«

یـاد جـای دارد که ضعیف و ناشـناخته اسـت؛ چنان  در سـند ایـن روایـت، حـارث بـن ز

گفته انـد؛ آن  کـه ابن ابی حاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 75/3[ از پـدرش، و نیـز ابن عبدالبـّر و ذهبـی 

کـه در میـزان اإلعتـدال )201/1 ]433/1[( و تهذیـب الّتهذیـب )142/2 ]123/2[( و لسـان المیـزان  سـان 

کـه از روایـت کردن حدیث های سـاختگی  ی از شـامیان بـوده  )149/2 ]190/2[( آمـده اسـت. و

کم طغیانگر شام پروایی نداشته است. در بارۀ حا

کتـاب،  خـود متـن روایـت، مـا را از هرگونـه رّد آن بی نیـاز می سـازد؛ زیـرا مقصـود از دانـش 

یـه چیـزی از دانـش قـرآن نمی یابیـم، چـه رسـد  یـا همـۀ آن اسـت و یـا بخشـی از آن. مـا نـزد معاو

کرده هـا و نکرده هایـش بـا آیـات اسـتوار قـرآن حکیـم در تضـاد اسـت،  بـه همـۀآن؛ زیـرا سراسـر 

بـه  اّمتـش،  افـراد شایسـتۀ  و  بیـت  اهـل  آزردن  از طریـق  آزار دادن رسـول خـدا؟ص؟  از جملـه 

کـه بـه تصریـح قـرآن عزیـز، بایسـتۀ اطاعـت و بـه منزلـۀ جـان پیامبـر   ویـژه همتـا و خلیفـه اش 

بـرای دوسـتی  تنهـا  زنـان مؤمـن و بی گنـاه،  و  آزار مـردان  نیـز  و  بـود.  کـی  ناپا از هـر  و پیراسـته 
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کـه خداونـد والیتـش را بـا والیـت خویـش و پیامبـر قریـن و همـراه نمـوده اسـت. و  کسـی  بـا 

گیـِر شایسـتگان نیـک بـه سـبب تـن نـدادن بـه خواسـته های باطـل و هوس هـا  کشـتن فرا نیـز 

از تحریـم  کـه قـرآن  گفتـار باطـل  افتـرا و  گفتـن آشـکار و بهتـان و  نیـز دروغ  و میل هـای او. و 

کارهـای دیگـرش سـخن نگوییـد، همچـون: خریـد و  نهایـی و قطعـی آن هـا سرشـار اسـت. از 

کـه  فـروش و نوشـیدن شـراب، رباخـواری، دگرگـون سـاختن سـّنت تغییـر ناپذیـر خـدا هـر جـا 

کـه از حـدود خـدا  کسـانی  بـا برنامه هـای زشـتش ناسـازگار بـود، درگذشـتنش از حـدود االهـی _ و 

بـر  کـه ضـرورت دیـن  بزرگـی  گناهـان  آنـان سـتم کارانند ]بقـره: 229[ _ و دیگـر  درمی گذزنـد، پـس 

ممنـوع و محظـور بـودن آن هـا بـا قـرآن همداسـتان شـد.

ی در همـۀ ایـن مـوارد و مانند آن ها جهل داشـته، برایـش بهتر از  کـه و گـر بـاور کنیـم  پـس ا

کـه بگوییـم بدان هـا دانـش داشـته و از آن هـا بـه شـتاب خـارج شـده و از حکـم قـرآن  آن اسـت 

گروهـی شایسـته از  کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن و  بیـرون رفتـه و آن را پشـت سـر افکنـده؛ چنـان 

کـه  گام هایـی  ی و  کارهـای و صحابـه چنیـن نظـری داشـته اند. پـس آن دعـا در هیـچ یـک از 

برداشته، به استجابت نرسیده است.

گـر بـه برخـی ایمـان  کـه بـه بخشـی از قـرآن علـم داشـته، سـودش ندهـد، ا و اّمـا ایـن اّدعـا 

ی ایـن سـخنان خـدای تعالـی را درمی یافـت، حـِدّ  گـر و یـده باشـد! ا آورده و بـه پـاره ای کفـر ورز

خـود را می شـناخت و هرگـز از مـرز خویـش تجـاوز نمی کـرد:
گــر یکــی از آن  کننــد، میانشــان آشــتی دهیــد. پــس ا کارزار  گــروه از مؤمنــان بــا هــم  گــر دو  _ » و ا

کــه ســتم و تجــاوز می کنــد بجنگیــد.« ]حجــرات/9[ کنــد، بــا آن  دو بــر دیگــری ســتم و تجــاوز 

ــد  ــه پیون ــدای ب ــه را خ ــکنند و آنچ ــتِن آن می ش ــس از بس ــدای را پ ــان خ ــه پیم ک ــانی  کس _ »و 

آن فرمــان داده می گســلند، و در زمیــن تباهــی می کننــد، آنــان را لعنــت اســت و بــدی ســرا]ی 

آخــرت[ دارنــد.« ]رعــد/25[

کــه بــا خــدا و فرســتاده او می جنگنــد و در زمیــن بــه  کســانی  کــه ســزای  _ »جــز ایــن نیســت 

کننــد یــا دســتها و پاهاشــان را برخــاف  کــه آنــان را بکشــند یــا بــردار  تباهــی می کوشــند ایــن اســت 
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کننــد. ایــن اســت خــواری و رســوایی بــرای آنــان در ایــن  یکدیگــر بُبرنــد یــا از آن ســرزمین تبعیــد 

جهــان، و در آن جهــان عذابــی بــزرگ دارنــد.« ]مائــده/33[

کـه مـردان و زنـان مؤمـن را بی آن کـه بـدی و گناهی کرده باشـند می آزارند هـر آینه بار بهتان  _ »و آنـان 

گناهی آشـکار را بر دوش کشـیده اند.« ]احزاب/58[ و 

کـه ایـن دعـای پیامبر؟ص؟ را به یقین مسـتجاب دانسـته، آن را چنین  بی تردیـد ابن َحَجـر 

گمان برنـده  گـر ایـن  کـه تنهـا دانـش قـرآن منظـور اسـت و نـه عمـل بـه آن؛ و ا تأویـل نمی کنـد 

که فرزند برایش نمی ماَند! اّدعایش تنها همین باشـد ]و نه غیر آن[، پس داغدار او شـود، زنی 

کـه در ایـن روایـت پـس از »کتاب« آمـده، نمی دانیم.  مـا معنـای »حسـاب« و دانـش آن را 

در ایـن زمینـه چند احتمـال وجود دارد:

_ کرده ها و نکرده های معاویه با قانون های نهاده شده در شریعت مطابق و برابر باشد.

گاه باشد و از عهدۀ آن بر آید. _ وی به هر چه خداوند بندگانش را با آن حسابرسی می کند، آ

_ او از خویشتن برای هر گفتار و رفتار، حساب کشد، پیش از آن که وی را محاسبه کنند.

_ همـه چیـز را بـه مسـاوات تقسـیم نمایـد و بـه هـر کـس حّقـش را بدهـد و مـال خداونـد را 

بی جـا مصـرف نکنـد و در بخشـش بـه مـردم از انـدازه بیـرون نشـود و از راه حـق تخّطـی نکنـد، 

کـه بـه کسـی خاّصه بخشـی نمایـد و دیگـران را محـروم دارد. بدیـن سـان 

_ دانش تعیین ارث و میراث را بشناسد. 

گاه باشـد، همچـون: جمـع و ضـرب و تقسـیم و تفریق و جبر  _ از قواعـد دانـش حسـاب آ

و مقابلـه و خطـای مطلـق و نسـبی و هماننـد آن هـا که از اصول دانش حسـاب هسـتند.

ی  ی درسـت نیسـت؛ زیـرا[ و از دو احتمـال اخیـر؛ ]بـه هیـچ رو اّمـا احتمـاالِت پیـش 

گناه می کرد و بی حسـاب می کشـت و بی حسـاب دروغ می گفت و  بی حسـاب  بی حسـاب، 

گاه بـود و در اجتهـاِد اّدعـا شـده بی حسـاب  ظلـم می کـرد و از نشـانه های دیـن بی حسـاب نـاآ
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یـد و بـدون دلیـل بی حسـاب می بخشـید و محـروم می کرد. پس عجبـا از دعایی  خطـا می ورز

که حّتی در یک مورد نیز به اجابت نپیوسته است!

کـه دانـش سـهام ارث هـم بـدان ملحـق می شـود؛ در میـان  و اّمـا قواعـد دانـش حسـاب 

گیـر در بارۀ  یـه، چـه چیـز در ایـن زمینـه سـرزد، جـز جهِل زشـت و فرا دانسـته ها و فتواهـای معاو

که او چنین علوم و قواعدی را خوانده  کسـی به یاد ندارد  کارهای واجب و مسـتحب؟  همۀ 

کـه بـه توفیـق االهـی، چنـان دعایی مسـتجاب گردد! باشـد تـا انتظـار رود 

گر این روایت صحیح باشـد، بدین شـباهت دارد  و اّما جملۀ »و از عذاب بازش دار!« ا

یـه اجـازۀ معصیت کردن داده شـود تا مثل سـگ از ظـرف گناهان  کـه بـه مـردی همچـون معاو

کرده هـا و نکرده هایـش  کت بـار انـدازد؛ زیـرا هـر چـه  آب بنوشـد! و خـود را در ورطه هـای هال

یم، چیـزی جـز این هـا نمی یابیـم: جنایـت در حـّق همـۀ جامعـه، عمـل بـه  را بررسـیم و بشـمار

گشـاده  میـل و شـهوت در بـارۀ خـواص، سـتم و انحـراف از حـق در مـورد حقـوق دیگـران، و 

کـردن و نزدیـک نمـودن بـدون معیـار حـق. پـس  دسـتی و خشـک دسـتی ]در انفـاق[ یـا دور 

کـه خـدای تعالـی دوزخ را برایـش وعـده  گناهانـی اسـت  همـۀ آن چـه انجـام داده، یـا در زمـرۀ 

اسـت  کاری  یـا  شـده؛  شـمرده  منفـور  دهنـده اش  انجـام  و  ممنـوع  شـریعت،  در  یـا  فرمـوده؛ 

یگـردان اسـت؛ و یـا بدعتـی اسـت  درخـور نفـرت کـه حـق آن را پذیـرا نیسـت و صـواب از آن رو

گـر  کـه از خشـنودی پـروردگار و شـریعت رسـول خـدا؟ص؟ بسـیار فاصلـه دارد. حـال ا نوپدیـد 

کت بار  کارهای هال گسـتاخی اش در  که سـبب  کسـی از عذاب بازداشـته شـود، امری  چنین 

می گـردد، پـس وعده هـای مربـوط بـه عصیان پیشـگان در برابـر خـدا و رسـولش، شـامل چـه 

کارهـای بـد  کـه بـه  کسـانی  ـف نمی نمایـد: »آیـا 
ّ
کسـانی می شـود؟خداوند از وعـدۀ خویـش تخل

کارهـای نیـک و شایسـته  کـه ایمـان آورده انـد و  کسـانی  کـه آنـان را هماننـد  دسـت یازیده انـد پنداشـته اند 

کـه زندگـی و مرگشـان یکسـان و برابـر باشـد؟ بـد داوری می کننـد�« ]جاثیـه/21[ کرده انـد قـرار می دهیـم 

م شـریعت در تناقض اسـت؛ اصولی 
ّ
گـردن سـپردن بـه چنیـن روایتی با اصول مسـل پـس 
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ی، موالمـان امیرالمؤمنیـن  یـه مبـاح می شـمرد، حـرام می دانـد. از همیـن رو  کـه آن چـه را معاو

که طبیعتًا این حدیث  ی را از دوزخیان می دانسـتند1، با آن  و صحابۀ برجسـتۀ نخسـتین، و

یـخ بـه دنیـا آوردن ایـن  کـه بگوییـم تار گـوش ایشـان بـوده، مگـر آن  سـاختگی پیـش چشـم و 

حدیث پس از بیان آن سخنان ارزشمند است!

گـر از فـردی چـون معاویـه، عـذاب دور شـود و بـرای سـالمت مانـدش از آتـش بـرای او  پـس ا

که وضع و حال او را دانسـتید و نیز رسـول خدا؟ص؟ از شـما و هر کس دیگر  دعا شـود، در حالی 

گاه تر اسـت و نزد او از حقوق مردم آن میزان هسـت که به شـماره نیاید، از کارهایی  به حال او آ

کـه شـفاعت هیـچ معصومـی بـدان نرسـد؛ همچـون: ریختـن خون هـا و غـارت مال هـا و هتـک 

کـه در بی شـرمی و پـرده دری بـا او برابرنـد  کسـانی  کـردن حرمت هـا، پـس حـاِل  آب روهـا و تبـاه 

یـا در نفـاق و گمراهـی از وی فروترنـد، چگونـه اسـت و بیم دهی هـای شـریعت چه ارزشـی دارد؟ 

بـه خـدا سـوگند! هرگـز چنیـن نیسـت. این خـواب وخیالی اسـت که هرگز تحّقق نیابـد، مگر آن 

 کـه چنیـن بـذل و بخششـی بـرای گرامـی داشـتن فرزنـد ابوسـفیان باشـد با دریـدن قوانیـن االهی 

 و خـروج از حکـم کتـاب و سـّنت، و یـا بـرای گرامیداشـت پرچـم ]روسـپی گرِی[ ]مـادرش[ هنـد 

و جایگاه ]مادربزرگش[ حمامه! اگر چنین باشد، اسالم را بدرود!

بـه چنیـن  گاهـی دارد،  از دانـش و حدیـث آ کـه حّتـی اندکـی  کسـی  آیـا سـزاوار اسـت 

یـه  کـه معاو کنـد  یاوه هایـی اعتمـاد ورزد و حّتـی بـه ایـن نیـز قانـع نگـردد و بـا آن، احتجـاج 

پیشـوای بـر حـق و خلیفـۀ راسـتین بوده؛ چنـان که ابن َحَجـر )الّصواعق المحرقـه: ]ص218[؛ تطهیر 

ی از همـۀ آن  گویـا و کـرده اسـت؟  الجنـان _ در حاشـیۀ الّصواعـق المحرقـه _ : ص32 ]ص9[( چنیـن 

م اسـالم و حقوق 
ّ
یخ آمده و نیز از همۀ اصول مسـل چه در بارۀ این مرد از حدیث و سـیره و تار

کـور می کنـد  کـه بـدو رسـیده، چشـم پوشـیده اسـت! آری؛ دوسـت داشـتن،   و فرائـض دیـن 

کر می سازد! و 

د آوردیم، بنگرید.
ّ
که در همین مجل 1. به سخنانی 
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روایت سوم

در این روایت آمده اسـت: »هرگاه به حکومت رسـیدی، نیکوکردار باش!« روایاتی دیگر 

نیـز بـا همیـن مضمـون نقـل شـده اسـت؛ از جملـه: »چـون بـه حکومـت رسـیدی، تقـوای خـدا 

کـه بـه زودی پـس از مـن عهـده دار حکومـت بـر اّمتـم  کـن و عدالـت ورز!«1 و نیـز: »هـال  را پیشـه 

خواهـی شـد. هـرگاه چنیـن شـد، نیک کـرداران اّمـت را پذیـرا بـاش و از خطـای بدکارانشـان 

ی هیـچ صحابـی  و جـز و یـه می رسـد  بـه خـود معاو روایـات  ایـن  درگـذر!« طریق هـای همـۀ 

دیگـر آن هـا را روایـت نکـرده اسـت. پـس اسـتناد نمـودن بـه ایـن روایـات بـرای اثبـات هرگونـه 

ی، هماننـد آن اسـت کـه روبـاه ُدم خود را شـاهد بیاورد. وانگهـی روایات این  فضیلـت بـرای و

کسـانی همچـون موالمـان  گواهـی  مـرد پذیرفتـه و مـورد رضایـت ]دانشـوران[ نیسـت؛ زیـرا بـه 

ی سـروکار و معاشـرت داشـته اند  امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ و دیگـر صحابـۀ عادل که با و

ی فـردی اسـت فاسـق  کتـاب شـخصّیت او را خوانده انـد، و کرده انـد و  و احـوال او را بررسـی 

ـد )ص177-139( 
ّ
یـده. متـن سـخنان اینـان در همیـن مجل و بـدکار و منافـق و دروغگـو و پـرده در

گونـه لغـزش  کـه صاحبانـش بـا پرهیـزکاری  و ورع از هـر  گواهی هـا  گذشـت و حّتـی یکـی از آن 

ی کفایـت می کنـد؛ چه رسـد  گفتـاری و رفتـاری پرهیـز می کرده انـد، بـرای خدشـه دار نمـودن و

گواهی هـا! بـه همـۀ آن 

کـه خـود ایـن مـرد انجـام داده و و جـرم  گناهانـی اسـت  کننـدۀ آن شـهادت ها،   تأییـد 

یـده و بـرای رسـیدن بـه خواسـته های  کـش بدان هـا دسـت یاز کـه دسـت ناپا و جنایت هایـی 

گواهی هـای دروغ بافتـه و نامه هایـی بـر سـاخته و بـه برخـی صحابـه منتسـب نمـوده  خویـش، 

و نسـبت هایی دروغ بربافتـه تـا نـام نیـک امـام _ صلـوات اهلل علیـه _ را بیاالیـد _ و کجـا توانـد چنیـن 

گاهتـان نمودیـم. کـه از تفصیـل آن هـا آ کنـد؟ _ و دیگـر کارهـا 

کــه  گــزارش نمــوده  خــود ابن َحَجــر )تهذیــب الّتهذیــب: 509/1 ]447/1[( از یحیــی بــن معیــن 

د )ص362( گذشت.
ّ
1. سخن در پیرامون این روایت، در همین مجل
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ــال  ــا یکــی از اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ را دشــنام دهــد، دّج ــا طلحــه و ی کــس عثمــان ی هــر 

ــر او بــاد!  اســت و حدیثــش درخــور نوشــتن نباشــد و لعنــت خــدا و فرشــتگان و همــۀ مــردم ب

ــد )ص267( آوردیــم. ]برابــر بــا ایــن 
ّ
کــه در همیــن مجل ســخنانی دیگــر از همیــن قبیــل نیــز هســت 

کــه حدیثشــان درخــور نوشــتن نیســت و  گــروه پیشــگام ایــن دّجــاالن اســت  یــه در  گفتــه،[ معاو

کــه چنیــن رفتــار حرامــی را  لعنــت خــدا و فرشــتگان و همــۀ مــردم نثارشــان بــاد! زیــرا همــو بــود 

ی و نیــز بزرگ دانــای اّمــت، عبــداهلل بــن  در حــّق موالمــان امیرالمؤمنیــن و دو امــام شــیرزادۀ و

کــه  عّبــاس، و قیــس بــن ســعد انجــام داد؛ و اینــان برجســتگان و سرشناســان صحابــه بودنــد 

کــه پیشــتر، اصحــاْب بــدان دســت یافتــه بودنــد، از ایشــان درنمی گذشــت و  هیــچ فضیلتــی 

یــه ناســزا و دشــنام  کــه یکــی از صحابــه را رســیده بــود، دور نبودنــد؛ اّمــا معاو از هیــچ افتخــاری 

بــه ایشــان و هــر صحابــی پیــرو ایشــان در والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را روا شــمْرد و بــه ایــن هــم 

کار بانــگ  قانــع نگشــت و در قنــوت نمــازش بــه لعــن ایشــان پرداخــت و بــر فــراز منبرهــا بدیــن 

کــه ایــن بــال همــۀ ســرزمین ها و بنــدگان خــدا را  کار فرمــان داد، چنــدان  برداشــت و بدیــن 

کــه  کردنــد و پــس از او نیــز مــادام  گر عمــل  ی، بــه آن بدعــت رســوا گرفــت و تــا پایــان عمــِر و فرا

ک بــار  گشــت، ایــن رســوایِی هال ک  گزندشــان از پهنــۀ زمیــن پــا کار بودنــد و  خانــدان حــرب بــر 

را پشت سر خویش می کشید.

کار دیـن یـا  آیـا می تـوان از ایـن دشـنام گوی زشـت رفتاِر زشـتی پرداز، روایـت نمـود و در 

دنیـا بـه روایتـش سـر سـپرد؟

وانگهـی در سـند ایـن روایـت، عبدالملـک بـن عمـر1 قـرار دارد. از احمـد ]العلـل و معرفـة 

الّرجال: 156/1[ نقل شـده اسـت: »حدیث وی بسـیار پریشـان اسـت و شـمار روایاتش نیز اندک 

اسـت. نمی بینم حتی 500 حدیث داشـته باشـد که در بیشـینۀ آن ها نیز به غلط رفته اسـت.« 

را آشـفته فکر  ابن معیـن وی  را بسـیار ضعیـف شـمرده اسـت.«  او  گویـد: »احمـد  ابن منصـور 

که صفحاتی پیش تر اشاره نمودیم.)غ.( 1. درسِت آن، عمیر است؛ چنان 
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دانسـته و ِعْجلی گفته اسـت: »پیش از آن که بمیرد، حافظه اش تباه شـد.« ابن حّبان ]الّثقات: 

ـس اسـت.« )تهذیـب الّتهذیـب: 412/6 ]364/6[(
ّ
گویـد: »وی مدل  ]116/5

یـخ: 345/3[  کـه ابن معیـن ]الّتار نیـز در ایـن روایـت، اسـماعیل بـن ابراهیـم مهاجـر آمـده 

و نسـائی ]کتـاب الضعفـاء و المتروکـون: ص48[ و ابن جـارود او را ضعیـف شـمرده اند و ابـوداوود 

و  ]الجـرح  ابوحاِتـم  نمی نویسـم.«  را  حدیثـش  مـن  و  اسـت  ضعیـف  »ضعیـِف  اسـت:  گفتـه 

گفتـه اسـت:  ی قـوی نیسـت.« ابن حّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 122/1[  گویـد: »و الّتعدیـل: 152/2[ 

اسـت.  دانسـته  نقـد  و  تأّمـل  درخـور  را  ی  و نیـز  سـاجی  بـود.«  انـدازه  و  بی حـّد  »خطاهایـش 

)تهذیب الّتهذیب: 279/1 ]244/1[(

بـه سـبب وجـود همیـن دو تـن اسـت کـه حافـظ بیهقـی ایـن حدیـث را ضعیـف خوانـده 

و َخفاجـی )نسـیم الریـاض فـی شـرح شـفاء القاضـی عیـاض: 161/3( و نیـز علـی قـاری )شـرح الّشـفا 

کرده انـد. ی را تأییـد  ]683/1[ در حاشـیۀ شـرح َخفاجـی: 161/3( نظـر و

بــه حــوادث  ایــن روایت هــای ســه گانه هماننــد دیگــر خبرهــای مربــوط  اّمــا مفهــوم  و 

کــه از آن هــا نــه می تــوان ستایشــی در بــارۀ فــرد برداشــت نمــود و نــه  و رخدادهــای آینــده اســت 

ــار  ــا ایــن اخب ــع ب ــه در واق ک ــه بســنجیم  ی کارهــای معاو ــا  ــه آن را ب ک نکوهشــی؛ مگــر هنگامــی 

ی  تناقــض دارد و بــا آن ســفارش و توصیــۀ رســیده در همیــن روایــت در تضــاد بــوده اســت. و

کــه چــون  کــرد، و نــه از کســانی  کــه چــون بــه فرمانروایــی رســید بــه نیکــی رفتــار  نــه از کســانی بــود 

کــه کارهــای فــرد نیکــوکاری  یــد، و نــه از کســانی  کــرد و عدالــت ورز بــه والیــت رســید تقــوا پیشــه 

گونــه بشــارت ها او را چــه  کاری درگذشــت. پــس ایــن  کارهــای فــرد خطــا را پذیرفــت، و نــه از 

ی  کــه و کــردن حّجــت بــر او اســت – حــال آن  کــه تمــام  ســودی بخشــد - و این هــا نــه بشــارت، 

ــه هیــچ یــک از ایــن فرمان هــا عمــل نکــرد و هــر چــه انجــام داد، دور از رفتــار نیــک و عــدل   ب

کــرد؛ اّمــا  ی بــه ایــن ســفارش ها عمــل نخواهــد  کــه و و تقــوا بــود؟ رســول خــدا؟ص؟ می دانســت 

کــه دلیل هــای عــام و مطلــق شــریعت نیــز  ی تمــام نمایــد، هرچنــد  خواســت تــا حّجــت را بــر و
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کــه پادشــاهی  کجــا و مــژده بــه ایــن  کمــال رســانده بــود. پــس ایــن روایــات  حّجــت را بــر او بــه 

کجــا؟ چــه رســد بــه خالفــت خــدا و  ی، پادشــاهی ای ]مشــروع و[ شایســته اســت  ســتمگرانۀ و

کــه از آن حضــرت؟ص؟ در بــارۀ آن پادشــاهی روایــت شــده  رســولش؟ص؟. ایــن در حالــی اســت 

 116/2 الکبــری:  )الخصائــص  بــود.«  خواهــد  تباهی هــا  و  فســاد  و  شــّر  آن،  در  »همانــا  اســت: 

گــر عیب هــا و نقص هــای مــردم را  یــه! همانــا ا ]198/2[( و نیــز آن حضــرت؟ص؟ فرمــود: »ای معاو

کــه ایشــان را بــه  کنــی، آنــان را بــه تباهــی خواهــی کشــاند _ یــا: نزدیــک اســت  دنبــال و جســتجو 

ی و حکومتش. کشانی _ .« )سنن ابی داوود: 299/2 ]272/4[( و دیگر سخنان در بارۀ و تباهی 

گاهـان بـه رمـز و راز سـخن و مفاهیـم واقعـی و پوشـیدۀ گفـت و گوها بود و  گـر ابن َحَجـر از آ ا

کـه ایـن روایـات بـرای نکوهـش معاویـه  گوشـش سـنگین و چشـمش نابینـا نبـود، درمی یافـت 

گفتیـم _ وگرنـه پیامبـر؟ص؟ فرمـان  کـه  سـزاوارتر اسـت تـا بـرای سـتایش وی _ بـه همـان سـبب 

گاه نمی فرمود که معاویه و  نمـی داد کـه هـرگاه او را بـر منبـرش بیننـد، به قتل رسـانند؛ و مـردم را آ

فرومایگان پیرامونش گروه سـتمگر و تجاوزپیشـۀ قاتل عّمار خواهند بود؛ و او و دار و دسـته اش 

را از ستم پیشـگان سـزاوار نبرد نمی دانسـت؛ و خلیفۀ بر حّقش امام امیرالمؤمنین؟ع؟ را به نبرد 

کـرده و آشـکارا  بـا وی فرمـان نمـی داد؛ و صحابـۀ عادلـش را برنمی انگیخـت تـا بـا او همـاوردی 

دشمنی ورزند؛ و ...

گـر ایـن روایت هـا درسـت و مایـۀ بشـارت بـود و صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟ نیز همیـن گونه  ا

یـه را بـه مالمت و نکوهـش گرفتند،  آن هـا را شـناخته بودنـد، پـس چـرا صحابـۀ برجسـته، معاو

ی نشسـتن بـر فـراز تخـت خالفـت و چنباتمـه زدن بر صدر  کـه هوس هایـش او را بـه آرزو آن گاه 

کـه از آنـش نبـود، اّدعا کرد و در  ی چیـزی را  ی بـود کـه و مسـند آن انداخـت؟ ایـن تنهـا از آن رو

کـه آزاد شـدگان را از آن نصیبـی نیسـت،  یـد و بـر سـر منصبـی  آن چـه حـق نداشـت، طمـع ورز

به سـتیز برخاسـت.

بخش هـای  دیگـر  از  اّمـا  و  بـود.  یـه  معاو از  دفـاع  در  ابن َحَجـر  دلیل هـای  عمـدۀ  ایـن 
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یم. پس بخوانید  کرامت درمی گذر که با دشـنام بس قبیح، زشـت شـده اسـت، با  سـخنانش 

کنیـد! و داوری 

گفتـن خـودداری نمودیـم و آن را از  ـد دهـم، از سـخن 
ّ
بـا پایـان یافتـن مجل در ایـن جـا 

ـد یازدهـم 
ّ
یـه را بـه مجل ک بـار معاو کارهـای هال گفتـار در بـارۀ  گسـترش بازداشـتیم و بازمانـدۀ 

کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی، در آینـدۀ نزدیـک بـه شـما خواهـد رسـید. در آغـاز و  وامی نهیـم 

پایـان، سـتایش و سـپاس خـدا را اسـت.
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